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Seznam použitých zkratek: 
BAT                 best available technique 

BPEJ                 bonitní půdně ekologická jednotka 

ČHMÚ              Český hydrometeorologický ústav 

ČOV                  čistírna odpadních vod 

ČR                    Česká republika 

ČSN  Česká státní norma 
dB                     decibel 

EVL                  evropsky významná lokalita 

CHKO               chráněná krajinná oblast 

kW                    kilowatt 

kWh                  kilowatthodina 

MSK                Moravskoslezský kraj 
MZCHÚ maloplošné zvláště chráněné území 
MŽP ČR           ministerstvo životního prostředí 

N                       nebezpečný odpad 

O                     ostatní odpad 

PS                    provozní soubor 
SO                    stavební objekt   
TZL                 tuhé znečišťující látky 
ÚSES  územní systém ekologické stability 
VKP  významný krajinný prvek 
ZCHD  zvláště chráněné druhy 
ŽP  životní prostředí 
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ÚVOD 
Předkládaná dokumentace o posuzování vlivů stavby na životní prostředí v rozsahu přílohy            
č. 4 dle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění pro záměr „Bohumín - ŽDB GROUP a.s. - 
EIA - patentopomosazovací linka“ byla zpracována na základě smlouvy uzavřené mezi 
zpracovatelem – společností AZ GEO s.r.o., a objednatelem – ŽDB GROUP a.s., ze dne 28.3. 
2008. 

Řešitelský tým: 

Mgr. Zdenek Zálešák   - zpracování dokumentace 

Ing. Dalibor Vostal              - zpracování dokumentace, autorizovaná osoba 

Ing. Radim Ptáček, Ph.D.  - geologické poměry, vlivy na horninové prostředí 

Ing. Marek Hrubý                              - půda, odpady, rizika havárií 

Ing. Luboš Štancl, Ing. R. Seibert - rozptylová studie (vlivy na ovzduší) 

RNDr. Vladimír Suk   - hluková studie 

RNDr. Vítězslav Jiřík a kol.              - posouzení vlivů na veřejné zdraví 

Pavel Blahuta                                    - projektant investiční výstavby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDĚLOVNÍK: 

Výtisk č.1 až 8: ŽDB GROUP a.s. (+2 CD) 

Výtisk č. 9:  Archiv zhotovitele (společnost AZ GEO, s.r.o.) 

 

ŽDB GROUP a.s.  Dokumentace o hodnocení vlivů stavby na ŽP 

4 

 



                                                                                                                       Bohumín - ŽDB GROUP a.s. - EIA - patentopomosazovací linka 

 

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

A.1.  Název oznamovatele:                         ŽDB GROUP a.s., Závod Ocelové kordy (z OK) 

A.2.  IČO:                           268 77 091    

A.3.  Sídlo:                                                    Bezručova 300, 735 93 Bohumín  

A.4.  Oprávněný zástupce oznamovatele: Ing. Zdeněk Obruča, tel. 596 083 052 

 

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 
B.I. Základní údaje 

1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1 
Název záměru: „Patentopomosazovací termodifuzní linka, ŽDB GROUP a.s.“ 

Zařazení záměru: Kategorie I (záměry vždy podléhající posouzení), sloupec A, Bod č. 4.4. 
Povrchová úprava kovů nebo plastů včetně lakoven, s kapacitou nad 500 tis. m2/rok celkové 
plochy úprav. Příslušným úřadem je Ministerstvo životního prostředí ČR. 

Jedná se o změnu technologie v již provozované výrobě, kdy půjde z valné části o záměnu 
současných technologických linek novou linkou založenou na novější technologii 
tj.vyřazením z technologického procesu olověné lázně a jejího nahrazení fluidním ložem                
a navíc v pomosazovacím procesu vyřazením pomosazení drátu na bázi kyanidových lázni              
a nahrazením progresivnějšími metodami (viz. technický popis zařízení). Zároveň se zvýší 
kapacita provozované linky ve srovnání s rušenými linkami. 

 
2. Kapacita (rozsah) záměru 
Jedná se o modernizaci stávající technologie v objektu stávající haly (PREFA) výstavbou 
nové patentopomosazovací termodifuzní linky v lodi N-O výměnou za technologický 
zastaralé dvě linky ISC 44 umístěné v lodi O-P a zavedením moderní technologie. 

 stávající stav: 2 ks technologických linek v hale PREFA (linka č.1 – patentopomosazovací 
a linka č.2 – patentopomosazovací – současná produkce 2 ks linek č.1 a 2 činí 9 100 t/rok.  

 na cílový stav: 1 ks patentopomosazovací termodifuzní linky (2 ks stávajících linek ISC 44 
– budou zrušeny po uvedení nové linky na plnou výrobní kapacitu a jejím uvedení do 
trvalého provozu) projektovaná produkce nové patentopomosazovací termodifuzní linky 
činí 16 000 t/rok. 

Změna užívání se týká zrušení starých amortizovaných patentopomosazovacích linek ISC          
č. 1 a 2 zprovoznění nové patentopomosazovací linky ve stejné výrobní hale bez nutnosti 
zásahu do stavebních prvků budovy. Modernizace se nebude týkat změny vyráběného 
sortimentu, organizace materiálového toku v provozu zOK. Počet zaměstnanců se vlivem 
investičního záměru nezvýší. Investiční záměr je situován do haly PREFA, jiných objektů než 
uvedených dvou stávajících linek (a linky nové) se investiční záměr netýká, počet provozních 
linek v hale PREFA bude po náběhu nové linky snížen o jednu linku, počet pracovníků celé 
technologie činí celkově 18 osob. 
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Upravovaná plocha pomosazeného drátu při výkonu 16 kt/rok, při průměrném představiteli 
1,55 mm bude činit 5 257 359 m2/rok. Připravovaná linka bude mít tyto rozměry: 180 m x 6 
m x 2 m (d x š x v) 

 

3. Umístění záměru  
Kraj:            Moravskoslezský  

Obec:            Bohumín  

Katastrální území:   Nový Bohumín, 707031 

Investiční záměr bude realizován ve stávajících kapacitách uvnitř areálu podniku ŽDB 
GROUP a.s.. Záměr je umístěn v průmyslové zóně města, kde výrobní činnost probíhá již 
desítky let. Dotčená parcela:  p.č. 1049/15 

 
4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 
Investiční záměr má charakter vnitřní přestavby v rámci modernizace výrobního zařízení 
podniku bez změny výrobního sortimentu. Modernizací dojde ke kvalitativnímu                        
i kvantitativnímu navýšení produkce patentopomosazeného drátu, ale organizace 
materiálového toku se nebude měnit. K navýšení produkce jsou v závodě ŽDB GROUP a.s. 
z minulosti dostatečné kapacity.  

Možnost kumulace s jinými záměry 

Vzhledem k rozsahu výroby a k umístění technologie do stávající výrobní haly, dojde 
k zajištění provázanosti navrhovaného záměru i s dalšími provozy. Z hlediska vlivů na 
životní prostředí dojde k podstatnému snížení nepříznivých vlivů oproti nyní instalované 
technologii (modernizací a použitím nejlepších dostupných technologií – BAT).  
V areálu ŽDB GROUP a.s. je v současnosti ohlášen pod kódem OV9088 záměr „Modernizace 
ocelárny v ŽDB GROUP a.s.“.  Záměrem investora je v horizontu cca 2 let modernizovat 
ocelárnu a uvést do provozu nejpozději v roce 2011.  

Dále je zpracovávána dokumentace EIA k záměru   „Rekonstrukce a modernizace mořírny VJ 
TPD“. Předmětem záměru je „Rekonstrukce a modernizace mořírny VJ TPD“. Jedná se                        
o rozvojovou investici podniku ŽDB GROUP a.s, kdy stavba nového provozu mořírny TPD 
(tažírny patentovaného drátu) bude provedena ve stávající hale skladu válcovaného drátu                 
a dále bude vybudován nový sklad VD (sklad válcovacího drátu). Záměr je potřebný z důvodu 
rozvoje výroby a snížení negativních vlivů na životní prostředí (požadavek na rekonstrukci            
a modernizaci byl uveden i v rámci integrovaného povolení). 

Pro tento záměr jsou již zpracovány rozptylová a hluková studie a jsou tedy známy 
pravděpodobné výsledky vlivů tohoto záměru na ovzduší a hlukovou situaci.  

Možná kumulace vlivů těchto záměrů se záměrem „Patentopomosazovací termodifuzní linka, 
ŽDB GROUP a.s.“ proto může přicházet v úvahu. Nejvýznamnější kumulaci vlivů můžeme 
předpokládat  u složek ovzduší a hluku. 
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K jednotlivým oblastem možné kumulace: 
 

Ovzduší: 

 Dle rozptylové studie pro záměr Patentopomosazovací termodifuzní linka, ŽDB 
GROUP a.s., realizaci navržené patentomosazovací linky (nahrazení technologie, 
která nesplňuje podmínky BAT, technologií, která BAT splňuje) je nutno z pohledu 
kvality ovzduší hodnotit jako záměr, který je pozitivní a vede ke zlepšení kvality 
ovzduší v Bohumíně. Realizací posuzované výstavby patentomosazovací linky dojde 
pravděpodobně ke zlepšení kvality ovzduší v Bohumíně, nelze tudíž očekávat 
negativní vliv záměru na zdraví obyvatel v přilehlých obytných zónách ani na okolní 
ekosystémy. 

 U záměru„Rekonstrukce a modernizace mořírny VJ TPD“ Vzhledem ke skutečnosti, 
že se jedná o nahrazení stávající části technologie, která nesplňuje podmínky BAT, lze 
po realizaci záměru očekávat zlepšení stávající imisní situace. Na základě 
provedeného hodnocení, včetně zpracované rozptylové studie, očekáváme, že záměr 
přispěje k zlepšení imisní situace. 

 U záměru „Modernizace ocelárny v ŽDB GROUP a.s.“ dle dokumentace EIA realizací 
posuzované rekonstrukce ocelárny dojde k významnému zlepšení kvality ovzduší              
v Bohumíně a to zejména snížením všech uvažovaných polutantů modelovaných 
v rozptylové studii a nelze tudíž očekávat negativní vliv záměru na zdraví obyvatel            
v přilehlých obytných zónách ani na okolní ekosystémy. 

Na základě provedeného výše uvedeného hodnocení, kdy chystané záměry samostatně 
představují zlepšení stávajícího stavu v území, očekáváme, že synergické efekty těchto 
záměrů  nezhorší kvalitu ovzduší v okolí. Naopak lze očekávat, že dojde k mírnému zlepšení 
kvality ovzduší na lokalitě. 

 

Hluk: 
  

       Pro záměr Patentopomosazovací termodifuzní linka, ŽDB GROUP a.s. (jedná se                
o zrušení starých patentopomosazovacích  linek ISC č. 1  a 2 a nahrazením 1 ks 
Patentopomosazovací termodifuzní linky) dle již známých výsledků hlukové studie 
provoz hodnoceného záměru se na hlukové zátěži lokality pravděpodobně vůbec 
neprojeví. Tento stav je způsoben větší vzdáleností hodnoceného zdroje od 
chráněných prostorů, jeho odstíněním okolními průmyslovými budovami a relativně 
nižšími akustickými výkony instalovaných zdrojů hluku. 

  

   U záměru „Rekonstrukce a modernizace mořírny VJ TPD“ příspěvek hluku z provozu 
mořírny nebude pravděpodobně překračovat limity pro hluk ze stacionárních zdrojů               
a nebude zdrojem obtěžování  a rušení spánku. Provoz hodnoceného záměru mořící 
linky se pravděpodobně projeví pouze nepatrně, a to u chráněných prostorů 
situovaných poblíž záměru. V daném případě se jedná o zástavbu mezi ul. Bezručova 
a Revoluční, kde lze očekávat zvýšení ekvivalentní hladiny akustického tlaku řádově  
o 0.1 dB. Toto navýšení však leží hluboko pod mezí odchylky výpočtu a není 
prokazatelné měřením. 
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 U záměru „Modernizace ocelárny v ŽDB GROUP a.s.“ z výsledků hlukové studie 
vyplývá, že provoz hodnoceného záměru se pravděpodobně projeví mírným poklesem 
ekvivalentních hladin akustického tlaku. Tento pokles bude způsoben odstavením 
hlučných vzduchotechnických zařízení a instalací nových, s příznivějšími akustickými 
parametry. 

Na základě provedeného výše uvedeného hodnocení, kdy chystané investiční záměry mají 
charakter modernizace či nahrazení stávajícího výrobního zařízení, samostatně nepředstavují 
zhoršení stávajícího stavu v území, a lze očekávat zachování stávajícího stavu či jeho mírné 
zlepšení.  Očekáváme  proto, že synergické efekty těchto záměrů  budou z hlediska hlukové 
situace nevýznamné. 

Shrnutí: 

Lze očekávat, že celkově nedojde ke kumulaci negativních vlivů. Jedním ze základních cílů  
investic v  celém areálu ŽDB GROUP a.s je modernizace zastaralých zařízení, která přinese              
i dlouhodobý ekologický přínos v zájmovém území (počítá se s technologiemi splňujícími 
podmínky BAT). 

 

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant 
V současnosti jsou společností ŽDB GROUP a.s. provozovány morálně i technicky zastaralé  
patentopomosazovací linky č. 1 a 2, z tohoto důvodu je plánováno jejich nahrazení  
investičním záměrem "Patentopomosazovací termodifuzní linka". Pro udržení potřebné 
kvality výroby patentopomosazeného drátu a také pro potřeby zvýšení podílu 
patentopomosazeného  drátu z celkové produkce ŽDB GROUP, a.s., je možné počítat pouze  
s nahrazením nevyhovující výrobní kapacity novým technologickým zařízením. Nová 
technologická kapacita bude umístěna ve stávající výrobní hale a bude napojena na stávající 
materiálový tok podniku a také i současné inženýrské sítě. S výhodou bude využito 
stávajících stavebních kapacit, budovaných speciálně pro daný účel, které nekladou nároky na 
nové prostory ani na dobudování infrastruktury. Z uvedeného důvodu byla od počátku 
zvažována pouze 1 varianta řešení, která je předmětem investičního záměru. Nejsou řešeny 
ani technologické varianty, záměrem investora je modernizace stávající průmyslové výroby 
beze změny výrobního sortimentu. Jediná varianta, která připadá v úvahu je varianta nulová, 
která by znamenala zachování stávajícího stavu, který není dlouhodobě udržitelný.  

V současnosti stávající zastaralé linky nevyhovující jak kapacitně, tak technicky. 
Omezujícími se stává také přístup tzv. ekologických směrnic implementovaných z EU (např. 
nová chemická legislativa REACH). 

Dnešní linky závodu Ocelových kordů pracující na principu izotermického kalení drátu 
v olověné lázni a pomosazování na bázi elektrochemického pokovení v kyanidovém roztoku. 
Tyto technologie jsou již překonané, přičemž v Evropě jsou provozovány pouze čtyři takovéto 
linky (z toho dvě jsou právě používány ve společnosti ŽDB GROUP a.s.).  

Moderní trend představuje patentování do fluidního lože se současným termodifusním 
vyloučením iontů zinku a mědi na povrchu drátu. Technický a ekologický přínos je navíc 
umocněn požadavky potencionálních zákazníků, kteří neakceptují vstupy vyrobené 
„nezelenou“ technologií. V současné době se daří produkty zOK vyrobené zastaralou 
technologií uplatňovat pouze díky nadstandardním vztahům se strategickým zákazníkem    
,tento stav však nebude dlouhodobě udržitelný. 
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6. Popis technického a technologického řešení záměru  
Pro hodnocení vlivů investičního záměru "Patentopomosazovací termodifuzní linka" je 
významné, že celý proces není samostatnou operací, ale pouhou součástí celkového 
materiálového toku v areálu ŽDB GROUP a.s. Díky využití stávající dostupné kapacity 
v areálu ŽDB GROUP a.s., klade investiční záměr relativně malé nároky na dopravní 
obslužnost samotného procesu technologické linky, stejně tak je dostupná kapacita i v oblasti 
nakládání s odpady a v oblasti vodního hospodářství areálu ŽDB GROUP a.s. Bude využit 
stávající systém dopravy v areálu ŽDB GROUP a.s, technická manipulace s materiálem bude 
probíhat uvnitř budovy a pomosazený drát po dalším zpracování (tažením a slaňováním) bude 
odvezen ke spotřebiteli v rámci vyráběného sortimentu. Technologické zařízení, kapacita 
dopravního spojení i technické zázemí objektů je z minulosti projektováno na podstatně vyšší 
stavy produkce patentopomosazeného drátu. Celkový materiálový tok je viditelný na 
schématu obr. 1. 

Podstatou záměru "Patentopomosazovací termodifuzní  linka" je záměna starých 
Patentopomosazovacích linek č.1 a 2 za novou Patentopomosazovací termodifuzní linku                   
s vyššími výkonovými parametry  (z 9 100 t/r na 16 000 t/r) a o 45% vyšší efektivitou výroby 
– DV se zvýší z 45 na 85 (DV = průměr drátu mm x postupová rychlost drátu v technologické 
lince, m/min) a také nižším ovlivněním životního prostředí (bude použita technologie 
splňující BAT).  

Technologická hala je konstrukčně řešena jako průmyslová budova ocelové konstrukce, 
situovaná do monobloku hal tj. mezi halu TPD a halu Ocelových kordů. Jednotlivé lodě haly 
jsou předěleny dělícími stěnami v kombinaci košický plech a skleněná výplň. Plášť budovy 
tvoří dělící stěny monobloku a přepážky mezi jednotlivými technologickými oddíly                      
a operacemi uvnitř objektu z OK. Stavební výška haly je 11 m, střecha je konstruovaná jako 
ocelová samonosná konstrukce s krytinou. 

Odvod spalin a emisí z technologických operací projektované linky  je z objektu z OK 
zajištěn odtahy z procesu patentování, ohřevu  lázní, a odtahu z ohřevu fluidního lože.                 
U stávajícího zařízení jsou emisní limity plněny bez speciálního čištění odcházejících plynů, 
ani u projektované nové patentopomosazovací termodifuzní linky  nebude další čistění 
potřebné. Stavební výška komínů bude činit cca 20 m (technické parametry, průměr, výška, 
teplota spalin a objem spalin) byly využity při zpracování rozptylové studie produkovaných 
škodlivin. Umístění komínů v ploše technologické haly odpovídá konstrukci a délce  
technologické linky, jejichž provozu se investiční záměr týká . 
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Obr. 1: schéma materiálového toku zušlechtění zpracování drátů patentopomosazení  

   výroby ŽDB, a.s. Bohumín 
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Následující strana: Obr. 2:  umístění stávajících linek a nové linky 
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Technologické řešení investičního záměru "Patentopomosazovací termodifuzní linka" je 
znázorněno v základním blokovém schématu viz. obr. 3. Z uvedeného blokového schématu je 
patrný postup vlastní technologie. 

Postup úpravy drátu spočívá v jeho zahřátí v austenizační peci (pomocí plynových  hořáků) na 
teplotu cca 1100 oC, následném ochlazení ve fluidním loži na  teploty cca 550 – 580 oC, která 
nemá funkci reakční, ale pouze kontaktní pro odvod přebytečného tepla ze zpracovávaného 
drátu po jeho austenizaci teplem. Následuje 1 oplach, kde dochází ke ochlazení drátu na cca 
40 oC, moření drátu v lázni s cca 10 – 16,5 % vodným roztokem HCl, kde se drát zbavuje 
především uvolněných okují a jeho povrch se připraví pro nanesení vrstvy mosazi. Po 
průchodu drátů lázni chemického moření HCl následuje trojitý oplach, který drát intenzivním 
ostřikem očistí. Po této fázi drát kontinuálně prochází do lázně s alkalickým poměďováním 
včetně oplachů, lázni kyselého pozinkování, lázni recyklace a rozpouštění zinku, dvojitým 
studeným a teplým oplachem, sušením, termodifuzním fluidním ložem, smáčecím tunelem, 
lázni odkysličení, dvojitým studeným a teplým oplachem přes vedení drátů na navíjecí pole, 
kde je navíjen na cívky do hmotnosti cívky 1t. Celkový objem všech lázní bez vodních 
oplachů činí 38 m3. 

 
Obr. 3:   základní blokové schéma "Patentopomosazovací termodifuzní linky" (jednotlivé 
technologické  postupy). 
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Odvíjecí pole 
Konstrukčně je řešeno pro vkládaní do odvíjecích stojanů cívek drátů o hmotnosti 1 t 
s možností vkládání cívek o hmotnosti 2 t zpracovávaného materiálu. 

Jednotka odmaštění teplou vodou před kalením  
Tato jednotka má sloužit k odstraňování zbytků maziv na drátech po tažení. Jednotka se skládá 
z jedné nádrže s cirkulující vodou pro oplachování. Vznikající turbulence vytvořené tímto 
systémem značně zvyšuje účinnost  jednotky oplachování. Z nádrže oplachování voda dopadá do 
dvou zásobních a recyklačních nádrží umístěných vespod, kde dochází k její recyklaci čerpadlem 
se svislou osou.  Jednotka oplachování používá čerstvou vodu, přiváděnou do zásobníku přes 
solenoidový ventil řízený manometrem. Teplota lázně se pohybuje okolo 50-60° C, z důvodů 
lepšího oplachování a  pro osušení drátů vstupujících do pece. Dmýchadla nízkého tlaku, 
jedno pro každý drát, jsou umístěna na konci pracovní nádrže, z důvodů zabránění uvíznutí 
vod oplachování  a urychlení osušování povrchu drátu. 

Kalicí pec  (ohřev plynem) 
Kryt kalicí pece je konstruován pomocí svařených plechových sekcí a je rozdělen do několika 
částí, umístěných na malých podpěrách, z důvodů zjednodušení dopravy a instalace. Stěny 
jsou tvořeny lehkými a ohnivzdornými izolačními cihlami (d=0.65) o vysokém obsahu 
alumina (Al2O3) a venkovní  izolace jsou složeny z lehkých izolačních cihel a obzvlášť 
lehkého tepelně izolačního materiálu. Vodící válečky z karbidu křemíku (SiC) drží dráty ve 
výšce cca 100 mm nad podlahou pece, vyrobené z betonu odolnému vůči opotřebení. Tepelně 
odolný litinový hřeben bude na vstupu pece, v zóně předehřevu. Dveře vstupu pece se zvedají 
a spouští ručním navijákem. Malé, vzduchotěsné dveře na vstupu pece jsou umístěny po 
stranách pece, a tím je umožněn přístup k hřebenu a vodicím válečkům. Pec se vyhřívá 
pomocí několika impulsních hořáků, rozdělených do několika zón po obou jejich stranách. 
Hořák jsou vybaveny připojovací trubkou a ručním ventilem. Mixéry konstantního typu               
a hořáky směsí vzduch/plyn v přesném poměru, jež nelze ovlivnit ani proměnlivým 
protitlakem v peci, ani poruchou jednoho nebo více hořáků. Ventilátor spalovacího vzduchu se 
vzduchovým filtrem slouží k napájení konstantních mixérů a je namontován nad pecí. Spojovací 
trubky se vším potřebným příslušenstvím, ventily, servomotory, plynovými regulačními ventily  
a manometry jsou namontovány mezi ventilátory, plynové vstupy a hořáky. Pojistné ventily se 
montují na směšovacích trubkách vzduchu/plynu, k uvolnění nebezpečného tlaku v případě 
zpětného záběru plamenů; a speciální ruční resetovací pojistný ventil  bude na hlavním vstupu 
trubky plynu a bude spouštěn jakmile tlak vzduchu nebo plynu se stane nedostatečným. Rychlost 
průtoku v každé topné zóně je možno regulovat motoricky ovládaným ventilem namontovaným 
na trubce spalovacího vzduchu každé zóny. Teplotní regulátor řídí každý motoricky ovládaný 
ventil a šesti-grafový registrační přístroj indikuje provoz pece a olovnaté lázně v každém 
momentě.  

Automatická regulace a kontrolní  zařízení bude umístěno na přední straně kovové skříně                     
a bude zahrnovat signální lampy, tlačítka a spínače. Kontroly pro ventilátor spalovacího vzduchu 
jsou umístěny uvnitř skříně. Horký vzduch prochází pecí v protiproudu k drátu a uniká pod 
vstupními dveřmi, takže zahřívá předehřívací a rekuperační zónu která nemá hořáky. 
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Rychlé ochlazování  (zakalení) fluidním ložem  
ECOQUENCH se sestává ze  3 částí: 

 Zóna rychlého ochlazení která je fluidním ložem. 

 Vyrovnávací zóna, která je také fluidním ložem. 

 Smáčecí zóna,která sestává z izolovaného kanálu. 

Popis zóny rychlého ochlazení  a vyrovnávací zóny (fluidní lože) 

Všechny vnitřní části fluidního lože jsou zhotoveny z nerezové oceli. Zóny jsou konstruovány 
tak, že fungují  na sobě nezávisle. 
 

Každá zóna je vybavená následujícím zařízením: 

1 sada difuzorů  

Špendlíkové difuzory jsou perforované mono-trubky z nerezové oceli. Jsou umístěny přímo do 
pískové vrstvy. 

Fluidizační vzduch je vstřikován přes difuzory přímo do písku. Design a montáž difuzorů 
umožňují jednoduchou výměnu. Studený vzduch je ve vzduchových výměnících. Trubky jsou 
konstruovány z nerezové oceli a jejich design a uspořádání umožní efektivní zakalení drátů bez 
ovlivnění fluidizace. Horký vzduch je pak evakuován přes plášť umístěný na fluidované straně 
lože, změna průtoku proto neovlivní tlak v samotném fluidním loži. Ohřev kalící zóny je 
prováděn spálenými plyny. Ve výrobě jsou hořáky vypnuty a studený vzduch se vstřikuje přes 
difuzory.  Proud vzduchu procházející přes chladicí hnízdo trubek  je modulován, tak aby se 
udržela nastavená teplota kalení. Aby se zvýšil vliv chlazení nepředpokládá se žádná izolace 
v zónách kalení.                

Popis spojení mezi  austenizační pecí a fluidním ložem      

Instalací dveří na spojení mezi pecí a fluidním ložem lze kontrolovat teplotu drátu na výstupu  
austenizační pece. Oxidy vycházející z pece a nesené dráty padají do jámy a tak zabrání příliš 
velkému znečištění písku a zhoršení fluidního lože. Otevřením dvířek je možno vyčistit jámy. 
Mezi spojovací skříňkou a první kalicí zónou pískový žlab bude garantovat těsnost mezi 
redukční atmosférou pece a fluidním ložem. Pískový žlab je kontinuálně doplňován pískem ze 
samotného fluidního lože. Na výstupu spojky celé drátové pole křižuje pískový žlab. 

Popis spojky mezi kalicí zónou  a vyrovnávací zónou a mezi vyrovnávací zónou a smáčecí 
zónou. 

Na výstupu kalicí zóny pískový žlab garantuje separaci mezi kalicí zónou a vyrovnávací. 
Následně, když dráty projdou pískovým žlabem, okartáčují se. Odstraněný písek se 
rekuperuje v násypce a kontinuálně znovu vstřikuje do kalicí zóny. Fluidní vyrovnávací zóna 
zajišťuje dokonalé zastavení jevu kalení  a začne fungovat jako smáčecí zóna. Za vyrovnávací 
zónou se pískový žlábek (plech) umístí se před smáčecí zónu, aby se zachytil písek zachycený 
dráty. 

Jednotka chlazení a oplachování  
Nádrže jsou konstruovány ze svařených ocelových plechů namontovaných na svařovaném 
ocelovém rámu. Ochranná nádrž se umisťuje vespod a zahrnuje odstředivé recyklační 
čerpadlo a příslušné trubky. Ochranná nádrž má přívod normální vody v závodě při stálé 
rychlosti průtoku nebo z oplachování po elektrolytickém moření. Konstantní hladina vody se 
udržuje přetokem, který odvádí vodu v množstvích stejných, jako jsou přídavky vody. Horní, 
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pracovní nádrž je vybavená dvěma přepady a drát se chladí jednoduše ponorem. Keramická 
pouzdra jsou umístěna na vstupu a výstupu pro vedení drátů.  

Jednotka chlazení a moření HCl bez výparů a oplachování  
Systém moření bez výparů sestává ze 3 hlavních sekcí: 

 Oplach vodou s plechy (žlaby) pro tvorbu systému vodní clony. 

 HCl moření s recyklačními čerpadly s vertikální osou. 

 Oplachování s plechy (žlaby) pro tvorbu systému vodní clony. 

Všechny nádrže jsou zkonstruovány z tlustých svařovaných polypropylenových plechů  
s odstraněným vnitřním pnutím. Polypropylen má velmi vysokou mechanickou a chemickou 
odolnost ve srovnání s obdobnými materiály. Nádrže jsou vybaveny všemi potřebnými 
recyklačními  trubkami, ventily, odvodněním dna a vertikálními recyklačními čerpadly, aby 
se zabránilo možnému úniku.  Jak již bylo řečeno oplachování, moření a oplachování je 
součástí integrované jednotky. Oplachování na vstupu drátu a oplachování na výstupu drátu 
s vodními clonami tvoří uprostřed  pevně utěsněnou  jednotku  moření. 

Kyselé výpary se zachytí,  takže není třeba odstraňování výparů ani věžová pračka.  Moření 
bez výparů zajišťuje prostředí bez výparů.  Procesní mořící roztok se kontinuálně recykluje 
horizontálními čerpadly instalovanými na boční straně nádrže. Kapalina se čerpá do horních 
pracovních žlabů vybavených přepadovými bloky, které jsou odolné proti opotřebení. Vysoká 
turbulence kyseliny v  žlabech zlepšuje účinek kyseliny. Roztok kyseliny se zahřívá drátem 
přicházejícím z fluidního lože. Normální pracovní teplota je cca 60 až 65 °C. Pro spuštění a lepší 
tepelnou regulaci v provoze je do recyklačního okruhu vložen tepelný výměník. Teplota se 
seřizuje termoregulátorem a moduluje ventilem parního motoru. Víka mořicích nádrží lze také 
otevřít pro účely inspekce a údržby a  každá vodní clona má snímatelný inspekční plech.    

Sekce chlazení ve vodě 

Chladící vodu při max. teplotě 25°C  v uzavřeném cirkulačním okruhu.  

Sekce moření 

Nádrž kyseliny je součástí kompletní jednotky. Na jedné straně nádrže se instalují tři 
vertikální čerpadla pro recyklaci roztoku kyseliny mezi zásobníkem a pracovními žlaby. 
Přísun kyselina je v různých bodech při vysoké rychlosti. Hlavní nádrž se vybaví  inspekčními 
průzory. 

Sekce oplachování  

Systém oplachování je konstrukčně podobný jednotce kalení předcházejí moření. Čerpadla 
čerpají vodu do horních žlabů a vytváří systémy vodní clony pro bezvadné utěsnění.  

Jednotka trojitého studeného oplachování  
V této jednotce dráty projdou třemi žlaby a v každém z nich cirkuluje voda. Vznikající 
turbulence ve žlabech značně zvyšuje účinnost jednotky oplachování. Ze žlabů oplachování 
voda padá do dvou skladovacích a recyklačních nádrží umístěných vespod, kde dochází k 
recyklaci čerpadly, jedním pro každou nádrž. Tři recyklační nádrže jsou přepadového typu. 
Proto koncentrace kyseliny sírové klesá od třetí k první nádrži. Doplňování je dosaženo 
kontinuálně přidávanou vodou do třetí nádrže. Odvodnění je také kontinuální použitím malých 
přepadů v první recyklační nádrži. Navíc skladovací a recyklační nádrže  zahrnují odvádění pro 
pravidelné, dokonalé čištění. Je zajištěn systém solenoidových ventilů a stavoznaků                         
(manometrů) přičemž určité množství vody lze vést do jednotky a chlazení a oplachování 
předcházející jednotce  moření. Nízkotlaká dmýchadla, jedno pro každý drát, jsou umístěna na 
ŽDB GROUP a.s.  Dokumentace o hodnocení vlivů stavby na ŽP 

14 

 



                                                                                                                       Bohumín - ŽDB GROUP a.s. - EIA - patentopomosazovací linka 

 

konci každé  pracovní nádrže, aby se zabránilo tomu, že voda oplachování se dostane z jedné 
nádrže do druhé. 

Jednotka alkalického poměďování (společná regulace proudu) 

Jednotky pokovování v této řadě jsou také elektrolytické. Tato jednotka pracuje s alkalickým 
roztokem pyrofosfátu, jehož předností a výhodou nejedovatého složení v jednoduché lázni. 
Jednotka je projektována z řady horních pracovních žlabů, které jsou zkonstruovány tak, aby 
obsahovaly měděné anody podpořené nerezovým ocelovým plechem, skladovací a recyklační 
nádrže vespod, vzájemně  propojené, aby roztok měl stále stabilní složení a také koncentraci. 
Recyklační nádrže zahrnují topné elementy pro ohřev roztoku a jeho udržení při správné 
provozní  teplotě. Ohřev je pomocí páry ohřívajících teplou vodu, která nepřímo ohřívá 
poměďovací roztok. Termostatické sondy a zařízení pro regulaci  teploty doplňují skupinu 
ohřevu. Normální pracovní teplota roztoku je cca 50 °C. Proud je přiváděn do drátů 
kontaktními tyčemi umístěnými na vstupu a výstupu  každého článku pokovování s proti-válečky 
mezi tyčemi, tato funkce má garantovat dobrý kontakt a vysoce rovnoměrný nános. Každá tyč 
(záporný pól) je společným kontaktem pro všech 22 drátů dvou sekcí  (11 drátů každá).  
Anodové spojení  (kladný pól ) je společné pro každou skupinu  11ti nebo 22 drátů každého 
žlabu a je vyrobeno z pletiva z nerezové oceli podporující měděné anody. Pletivo je připojené           
k  proudovému kontaktu s rychle blokovacím systémem, aby se pletivo snadno vyndalo při 
čištění. V případě přetržení drátu se množství proudu automaticky kompenzuje, aby se udržela 
konstantní proudová hustota a nános na zbývajících drátech. Trysky nízkotlakého stlačeného 
vzduchu jsou namontovány na výstup posledního pracovního žlabu, z důvodů zabránění 
přenášení roztoku. Ve fázi měděného pokovování, ale také i v  ostatních fázích této linky/řady 
závod odpovídá mezinárodním normám pro bezpečnost a znečišťování díky používání solí, 
které nejsou jedovaté a díky samotné konstrukci jednotky. Recyklace pokovovacích roztoků 
se provádí vertikálními ponornými čerpadly instalovanými na recyklačních nádržích. 
Recyklační nádrže jsou propojené, aby měly konstantní a stabilní složení a vlastnosti roztoku. 
Samostatný okruh elektrolytu uvnitř nádrže zpracování je vybaven filtrem. Recyklační nádrže 
mají odvody/odtoky pro umožnění pravidelného čištění. 

Jednotka trojitého studeného oplachování  
Jednotky oplachování se sestávají ze třech pracovních žlabů podobných jednotce studeného 
tlakového oplachování, která je  za jednotkou moření a příslušných recyklačních nádrží 
vespod. Dmýchadla stlačeného vzduchu, jako ta na jednotkách chlazení a moření jsou 
umístěna na konci žlabů, aby se zabránilo přenášení vody oplachování. Recyklační okruhy 
jsou umístěny vně žlabů a sestávají ze sacích trubek ze spodních nádrží, čerpadel                        
a příslušných napájecích trubek k horním žlabům. Čerstvá voda se přidává při konstantní 
rychlosti do třetí nádrže, aby se udržovala nízká úroveň znečištění pyrofosfátem. Stejné 
množství vod se odvede pomocí přepadů v první  recyklační nádrži. Recyklační nádrže 
zahrnují odvody/odtoky  pro pravidelné čištění. Jednotka elektrolytického kyselého 
poměďování  (společná regulace proudu). Jednotka kyselého poměďování má stejné 
vlastnosti a konstrukci jako jednotka alkalického poměďování s vhodnými konstrukčními 
materiály odolávajícími kyselinám.  Lázeň má velmi vysokou rychlost pokovování z důvodu 
použitého roztoku síranu měďnatého.  Použitý elektrický regulační systém umožňuje získat 
jakoukoliv žádanou tloušťku pokovování a elektrolyt se  recykluje. Ve fázi kyselého 
poměďování jakož i v ostatních fázích této řady závod odpovídá mezinárodním normám pro 
bezpečnost a znečišťování díky používání solí, které nejsou jedovaté a díky samotné 
konstrukci jednotky. Napájecí okruh elektrolytu do nádrže zpracování je vybaven  filtrem.  
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Jednotka kyselého pozinkování (nerozpustné  anody – společná regulace proudu) 
Tato jednotka se konstrukčně podobá jednotce pro pomědění  a mnohé z jejich vlastností jsou 
shodné. Má několik žlabů s nerozpustnými anodami a skladovací a recyklační nádrž vespod. 
Nerozpustné  anody jsou z titanu s iridiovým nátěrem. Proud je přiváděn do drátů kontaktními 
tyčemi umístěnými na vstupu a výstupu  každého článku pokovování s proti-válečky mezi 
tyčemi, což garantuje dobrý kontakt a vysoce rovnoměrný nános. Každá tyč (záporný pól) je 
společným kontaktem pro všech 22 drátů dvou sekcí (11 drátů každá). Tyč je vyrobená                 
z nerezové oceli. Nerozpustné anody  (kladný pól ) jsou také společné pro každou sekci drátů                 
(22 /11/11 drátů). Jsou vyrobeny z titanu s iridiovým nátěrem. Proud ke každému žlabu 
24/12/12 drátů je přiváděn samostatně. V případě přetržení drátu se množství proudu 
automaticky kompenzuje, aby se udržela konstantní proudová hustota a nános na zbývajících 
drátech. Lázeň má vysokou rychlost pokovování a jednoduché složení, které je vysoce odolné 
vůči znečištění. Proto požadovaný nános zinku se získá za kratší dobu a s použitím kratší 
délky ponoru. Každý žlab je napájen recyklačními čerpadly elektrolytickým roztokem, který se 
gravitací vrací do zásobníku roztoku umístěného vespod. Odtud se roztok čerpá do stanice 
rozpouštění zinku pro seřízení a kontrolu obsahu  Zn a pH. Recyklace pokovovacího roztoku se 
provádí vertikálními čerpadly instalovanými na boku recyklační nádrže. Recyklační nádrže mají 
odvody/odtoky pro pravidelné čištění. Jak u jiných jednotek pokovování a oplachování 
nízkotlaká vzduchová  dmýchadla jsou umístěna na výstupu  drátu, aby se zabránilo přenášení 
roztoku. 

Jednotka recyklace a rozpouštění zinku  
Jednotka recyklace a rozpouštění zinku  zahrnuje ochranné nádrže,  čerpadla,  pH metr, 
tepelný výměník, vodíkovou ventilaci a všechno, co je potřebné pro provoz jednotky. Článek 
rozpouštění je pravoúhlá sekční nádrž ze speciálního plastu s nerezovou ocelovou výztuží a je 
rozdělená do třech samostatných sekcí. Zinkový pokovovací roztok se čerpá z recyklační nádrže 
jednotky pozinkování do první sekce  jednotky rozpouštění. Roztok pak protéká částečně sérií 
otvorů oddělující stěny a částečně přepadem do druhé sekce jednotky, kde je kovový zinek, který 
se má rozpustit. Roztok protéká zinkovými kuličkami nebo destičkami velmi pomalou rychlostí 
a nakonec přepadne do třetí sekce na konci jednotky rozpouštění. Tato konečná sekce je 
vybavená dvěma čerpadly. První čerpadlo čerpá roztok zpět do recyklační nádrže jednotky 
pozinkování a druhé čerpadlo je použito pro  recyklaci roztoku zpět do sekce rozpouštění.  
Použití tohoto čerpadla řízeného pH metrem může měnit rychlost průtoku roztoku rozpouštěcí 
nádrží.   

Filtrační systém 

Recyklační okruh  je vybaven systémem pro kontinuální filtraci roztoku. Úplně samostatný 
okruh recykluje roztok přes filtrační jednotku s několika vložkami. Hodinový výkon filtračního 
systému se rovná  přibližně  60% celkového objemu roztoku. 
 
Elektrolytická lázeň síranu zinečnatého  

Hlavním produktem použitým pro dodání obsahu zinečnatých iontů do elektrolytu je  
ZnSO4/7 H2O krystalizovaný síran zinečnatý  Lázeň zahrnuje také určité množství volné 
kyseliny sírové (H2SO4) pro zlepšení vodivosti elektrolytu.  Aby se dosáhlo dobrého stupně 
nánosu, rozsah acidity musí být mezi  pH 1.2 a pH 2.5. V kyselých roztocích se kovový zinek 
rozpouští chemicky. V důsledku toho pH roztoku v přítomnosti kovového zinku má tendenci 
nárůstu a proto je nutné přidat kyselinu sírovou pomocí ph-metru a dávkovacího čerpadla. Ve 
vztahu ke katodě  (drát), ionty Zn++ se redukují na nános kovového zinku na drátě získáním 
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dvou elektronů (2e-) kdežto ionty  SO4 zvyšují aciditu elektrolytu. Ve vztahu k anodě, která je 
nerozpustná ionty  Zn++ uvolní dva elektrony (2e+), které v kombinaci s aniony SO4 pomůžou 
zvýšit  aciditu. Proto po zvýšení pH v důsledku elektro-nánosu elektrolyt s jeho pH je veden 
do nádrže rozpuštění kovového zinku.  V roztoku se kovový zinek rozpouští a v kombinaci 
s ionty SO4- kyseliny sírové tvoří opět ZnSO4 s uvolněním dvou vodíků( 2H). Tento systém je 
svým způsobem samo-opravný pokud jde o kyselost tj. pH. V pozinkování na rozpustných 
anodách úkaz nárůstu pH je vysoce evidentní protože rozpouštění zinku je pouze částečně 
chemické. De facto část zinku přejde do roztoku elektrolyticky, protože na anodě kovový 
zinek se oxiduje na Zn++ ztrátou dvou elektronů. Zn++ ion kombinován s SO4

- anionem tvoří  
ZnSO4 v roztoku. 

Jednotka dvojitého studeného/teplého  oplachování  
V této jednotce, tak jako v předchozí dráty prochází dvěma žlaby a do každého z nich se voda 
vstřikuje pod tlakem. Turbulence takto vytvořená značně zvyšuje účinnost jednotky 
oplachování. Ze žlabů oplachování voda padá do dvou skladovacích a recyklačních nádrží 
umístěných vespod kde se recykluje čerpadly, jedním pro každou nádrž. Dvě recyklační 
nádrže jsou přepadového typu. Proto koncentrace roztoku pozinkování klesá od druhé k první  
nádrži. Doplňování je dosaženo kontinuálně přidávanou vodou do druhé nádrže. Odvodnění je 
také kontinuální od první recyklační nádrže přepadem. Část vody oplachování první nádrže 
oplachování lze použít pro doplnění roztoku pozinkování. Mimoto součástí skladovacích a 
recyklačních nádrží je odvádění pro pravidelné, dokonalé čištění. Druhá jednotka je jednotkou 
teplého oplachování a poskytuje ohřev drátu pro urychlení osušení povrchu drátu, aby se 
zabránilo přechodu vlhkého drátu do následující  termo-difuzní  jednotky. Ohřev je pomocí 
parních hadů. Termostatické sondy a zařízení pro regulaci  teploty doplňují skupinu.  
Normální pracovní teplota vody je 50 až 60° C. Recyklační nádrže mají odvody/odtoky pro 
pravidelné čištění.Jedna sada nízkotlakých vzduchových dmýchadel, jedno pro každý drát, je 
umístěná na výstupu pracovního žlabu, aby se zabránilo přenášení roztoku. 

Jednotka sušení 

Izolovaná kovová skříň je instalovaná bezprostředně před difusí pro rychlé osušení drátů. Boční 
otvory jsou snadno přístupné pro zavádění.  

Termodifuze fluidním ložem 

Termodifuze fluidním ložem funguje pomocí spalin, které přenáší teplo k písku který pak ohřeje 
dráty. Fluidní lože sestává ze žáruvzdorné ocelové pánve vybavené hořáky se sálavými trubkami 
ze žáruvzdorné oceli. Každý  hořák se zapaluje zapalovací svíčkou  a má ultrafialový článek pro 
detekci plamene  a v souladu s mezinárodními normami. 

Tyto hořáky jsou seskupeny do zóny napájené směsí plyn/vzduch před-směšovacím  
systémem. Před-směšovací hořáky zajišťují konstantní poměr plyn/vzduch v každé zóně bez 
ohledu na výstup hořáku. Lože je vybaveno ventilátorem pro spalování jakož i pro studenou 
fluidizaci. Když se lože uvede do provozu ze studeného startu k fluidizaci písku dojde od 
studeného vzduchu.  Když se hořáky uvedou do provozu, studený vzduch se postupně  
redukuje a nahrazuje  horkými spalnými plyny  používanými při normálním provoze.  Když  
dráty projdou fluidním ložem, spočinou na suportech. Vratná písková jednotka s odlučovacím 
pískovým cyklonem je umístěná na výstupním konci pánve, takže jakýkoliv písek zachycený 
drátem je sebrán a vrácen do fluidního lože. Každá zóna obsahuje výpustný kolík pro 
evakuaci písku z fluidního lože během operace údržby. Každá zóna ohřevu je monitorovaná 
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duálními termočlánky. Ve spojení s regulátory v ovládacím panelu termočlánky pohání 
servomotory s kontrolou průtoku spalovacího vzduchu  ke každému mixeru zóny. Teplota 
každé  zóny se zaznamenává.  Každá zóna je také vybavená alarmem vysoké teploty. Tímto 
systémem  se udržuje velmi přesná  regulace teploty automaticky v každé  zóně. Lože je 
vybaveno kapotou z nerezové oceli která může být připojená k vašemu  systému odvádění 
kouře.  Elektrické zařízení, včetně rekordérů, regulátorů a regulátorů limitů vysokých teplot 
jsou umístěny ve stojaté skříni spolu se stavovými světly indikátoru a jiným kontrolním 
zařízením. Skříň je rozdělená do zón odpovídaje zónám pece a má kompletní elektroinstalaci 
Systém se automaticky vypne v případě nízkého tlaku plynu nebo vzduchu nebo ztráty 
elektrické energie. Je také zajištěno čištění dutiny předčasného zapálení s příslušnou 
bezpečností.   

Smáčecí tunel 
Izolovaná kovová skříň je instalovaná bezprostředně za difusí, aby se zabránilo ventilaci               
a rychlému ochlazení drátů. Boční otvory jsou snadno přístupné pro zavádění. 

Jednotka odkysličení (deoxidace) 
Po difusi mosazí pokovené dráty projdou nádrží obsahující roztok kyseliny fosforečné pro 
odstranění oxidu zinku z povrchu drátu a zlepšení povrchu pro následné tažení za mokra. 
Jednotka zahrnuje skladovací a recyklační nádrž s tepelným výměníkem pro udržení  roztoku 
odkysličení při maximální teplotě 45° C.  Stavoznak (manometr) způsobí, že voda se napájí 
z následné jednotky promývání jak je potřeba pro dosažení hladiny roztoku. 

Jednotka dvojitého studeného/teplého  oplachování  
V této jednotce tak jako v předchozí dráty projdou dvěma žlaby a v každém je voda 
vstřikovaná pod tlakem. Turbulence takto vytvořená značně zvyšuje účinnost jednotky 
oplachování. Ze žlabů oplachování voda padá do dvou skladovacích a recyklačních nádrží 
umístěných vespod, kde je recyklovaná čerpadly, jedním pro každou nádrž. Dvě  recyklační 
nádrže jsou přepadového typu.  Proto se koncentrace roztoku odkysličování zmenšuje od 
druhé k první  nádrži.Doplňování je dosaženo kontinuálně přidávanou vodou do druhé nádrže. 
Odvodnění je také kontinuální od první recyklační nádrže přepadem. Část vody oplachování 
první nádrže oplachování lze použít pro doplnění roztoku odkysličení. Mimoto součástí 
skladovacích a recyklačních nádrží je odvádění pro pravidelné, dokonalé čištění.Druhá 
jednotka je jednotkou teplého oplachování a zajišťuje ohřev drátu pro předehřev povrchu 
drátu před vstupem do následné jednotky emulzního fluidního maziva. Ohřev pomocí 
elektrických odporů nebo parních hadů. Termostatické sondy a zařízení teplotní regulace  
doplňují skupinu.  Normální pracovní teplota vody je 50 až 60° C.Recyklační nádrže mají 
odvody/odtoky pro pravidelné čištění. Jedna sada nízkotlakých vzduchových dmýchadel, jedno 
pro každý drát, je umístěná na výstupu pracovního žlabu, aby se zabránilo přenášení vody 
promývání.  

 
Navíjecí jednotka 
Navíjecí jednotka je konstrukčně řešena pro navíjení 1 t cívek.Každý navíjecí blok je vybaven 
samostatným motorem včetně kumulace drátů v případě výměny cívky, takže provoz je 
kontinuální. 
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7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 
Předpokládaný termín zahájení: 09/08 

Předpokládaný termín ukončení: 12/09 

 

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků  
Kraj:  Moravskoslezský      

Obec:  Bohumín 

Příslušná obec s rozšířenou působností: Bohumín   

 

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle par. 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou 
tato rozhodnutí vydávat   

• územní rozhodnutí 

Městský úřad Bohumín, stavební odbor, příslušný podle §117 odst. 1 písm. e/ zákona č. 
50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů 

• stavební povolení 

Městský úřad Bohumín, stavební odbor, příslušný podle §117 odst. 1 písm. e/ zákona č. 
50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů 

• umístění středního zdroje znečišťování 

Krajský úřad MSK kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, , příslušný podle § 48 odst. 
1 písm. r) zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a změně některých zákonů ve znění 
zákona č. 472/2005 Sb. 

 

B.II. Údaje o vstupech 
B.II.1. Půda 

Záměr "Patentopomosazovací termodifuzní linka" se dotkne pouze jediného pozemku 
v katastrálním území Nový Bohumín (č.k.ú. 707031), parcelní číslo 1049/15. Jedná se                  
o stavební plochu, která je již v současné době zastavěna a využívána pro průmyslové výrobní 
účely. Zájmové území je součástí zastavěného areálu ŽDB GROUP a.s. a jedná se o území 
s vysokou hustotou zástavby s halami, sklady, technologickými provozy, kolejištěmi vleček 
apod. Záměr nepředstavuje ani nároky na dočasné zábory. Záměrem také nebudou dotčeny 
parcely určené k plnění funkce lesa. Nepředpokládá se zábor půdy ani rozšíření ploch, které 
budou v souvislosti s investičním záměrem využívány. 

 

 

 

 

ŽDB GROUP a.s.  Dokumentace o hodnocení vlivů stavby na ŽP 

19 

 



                                                                                                                       Bohumín - ŽDB GROUP a.s. - EIA - patentopomosazovací linka 

 

B.II.2. Voda 

Pro technický provoz " Patentopomosazovací termodifuzní  linky" je potřebné zabezpečit 
vodu pro účely technologické . Spotřeba pitné a technologické vody je uvedena v následující 
tabulce. 

Tabulka č. 1 Spotřeba vody před a po realizaci investičního záměru " Patentopomosazovací 
termodifuzní   linka". 

Druh a účel spotřeby vody stávající linky ISC č. 1 a 2 
připravovaná  
Patentopomosazovací 
termodifuzní linka 

Technologická voda – výroba 
16 m3/hod kyselé vody – 

neutralizace 

28 m3/hod 

Recyklované chladící 
vody 

2 m3/hod kyselé vody - 
neutralizace 

Technologická voda – výroba 30 m3/24 hod  kyanidové 
destruované vody - neutralizace 0 

Pitná voda – zaměstnanci 12 671   m3/18 prac/rok 12 671 m3/18 prac/rok 

Užitková vody (pouze sprchy), 
220l/os/den – jen pitná 3 960 l/den 3 960 l/den 

 

Zdroje vody budou stejné jako v případě zásobování dosavadních " Patentopomosazovacích 
linek" – pitná voda bude odebírána z obecního vodovodu, užitková voda pro technologické 
účely z řeky Odry v rámci platného povolení (č.j. MSK 120532/2006 ve znění změny č.j. 
MSK 28152/2007). Jak je patrné z tab. 1, nároky na spotřebu pitné ani technologické ani 
užitkové vody se realizaci investičního záměru " Patentopomosazovací termodifuzní  linka" 
významně nezmění, neboť investiční záměr se týká pouze jediné nové linky náhradou za dvě 
stávající, které náběhem nové kapacity budou postupně odstaveny.  

Výstavba 

Záměr stavby nepočítá s podstatnými nároky na odběr pitné nebo užitkové vody. Záměr 
nevyvolá potřebu zřízení nového zdroje vody.  

Místem odběru užitkové (technologické) vody pro výstavbu bude stávající vodovodní řád 
(hydranty). Napojení na jednotlivé odběrné místa bude provedeno soupravou s průtokovým 
měřičem vody. Potřebné množství vody pro výstavbu vychází z min. nutného přítoku vody 
pro požární účely, t.j. 4,0 l/s. Technologická voda pro přípravu stavebních směsí bude 
využívána přímo v místech výroby směsí, hotové směsi budou dováženy na stavbu. Případná 
potřeba vody přímo na stavbě, např. pro zkrápění komunikací při nepříznivých podmínkách 
bude zajištěna dodavatelem stavebních prací. 

V případě výstavby se předpokládá využití sociálního zařízení ve stávajících sociálních 
objektech, napojených na stávající rozvody pitné vody. Pro potřebu výstavby investor 
poskytne dodavatelům šatny, umývárny a WC v prostorách investora (požadavky budou 
upřesněny v prováděcích projektech na základě potřeb hlavního dodavatele stavby). 
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B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 

Provoz "Patentopomosazovací termodifuzní  linky" bude svým charakterem vznášet nároky 
na elektrickou energii, na plyn jako palivo pro zajištění potřebné teploty při zpracování 
kovového drátu, technologickou páru, tlakový vzduch. 

Surovinové zdroje  

vstupní suroviny – surový drát v množství 16 000 t/rok při plné projektované produkci 

 Cu anody     3,8 – 4,3 kg/t  60 800 kg/rok 

 Zn anody     2,2 – 2,3 kg/t  35 200 kg/rok 

 Pyrofosfát draselný(K4P2O7)  0,9 kg/t                       14 400 kg/rok 

 Dusičnan draselný (KNO3)   0,025 kg/t                        400 kg/rok 

 Pyrofosfát měďný(CU4P2O7)  0,3 kg/t                         4 800 kg/rok 

 Hydroxyd amonný (NH4OH)  1,0 kg/t                       16 000 kg/rok 

 Hydroxyd draselný(KOH)   0,1 kg/t                          1600 kg/rok 

 Kyselina dusičná(HNO3)   0,012 kg/t                        192 kg/rok 

 Síran měďnatý(CuSO4 x 5H2O)  0,3 kg/t                          4800 kg/rok 

 Síran zinečnatý (ZnSO4 x 7H2O)  0,3 kg/t                          4800 kg/rok 

 Síran hlinitý (Al2SO4)   0,02 kg/t                          320 kg/rok 

 Kyselina fosforečná (H3PO4)  0,32 kg/t                        5120 kg/rok 

 Kyselina solná (HCl)    15 – 20 kg/t              240 000 kg/rok 

 Uhličitan sodný nebo hydroxid  2,0 kg/t                       32 000 kg/rok 

 

Předpokládané změny v surovinové a energetické náročnosti "Patentopomosazovací 
termodifuzní  linky" jsou uvedeny v následující tabulce. Modernizace technologického 
zařízení se projeví změnou spotřeby surovinových a energetických zdrojů souvisejícím se 
zavedením procesu pomosazení. Zvýšení spotřeby v některých komoditách souvisí s nárůstem 
množství zpracovaného drátu anebo potřebou jiných látek pro změněný technologický proces. 
Pro připojení " Patentopomosazovací termodifuzní  linky" k inženýrským sítím budou využity 
stávající kapacity. 

Tabulka č. 2 Změny energetických a materiálových vstupů v souvislosti s investičním záměrem                
"Patentopomosazovací termodifuzní  linka". 

 

Zdroj a typ vstupu Stávající linky 
č.1a 2 

Připravovaná 
Patentopomosazovací 

termodifuzní linka 
Jednotka/rok 

Elektrická energie (příkon) 1 145 491 1 742 400 kW/hod 

Stlačený vzduch 0,5 bar 1 905 048 7 920 000 Nm3

Pára 19 741 2 984 GJ 

Plyn 1 269 754 792 000 m3/rok 
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HCl (mořící lázeň) 320  586 t/rok 

Vstupní drát 9 100 16 000 t/rok 

Antracit 6,2 0 t/rok 
Zásyp lázní 

Olovo 37 0 t/rok 

 Písek 0 476 kg/rok 

 

B II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 
Infrastruktura nebude podle záměru investora měněna, současné odstavné plochy jsou podle 
současných poznatků dostačující a průchodnost komunikací pro dopravu surovin a odvoz 
výrobků odpovídá současné potřebě a realizací investičního záměru "Patentopomosazovací 
termodifuzní linka" a nedojde k podstatnému navýšení přepravních nároků. Dobudování 
dopravní infrastruktury není potřebné a není proto součástí investičního záměru.   

V období výstavby 
Období výstavby je nutno počítat s nutností dopravy technologických dílů a instalačního 
podloží na lokalitu. Počítá se pro návoz technologické části s celkem 15 nákladními vozidly. 
Výstavba záměru bude trvat cca 9 měsíců. 

V období provozu 
Silniční doprava využívá odstavných ploch v bezprostředním okolí závodu zOK. Kapacita 
této plochy, kterou provozuje podnik ŽDB GROUP a.s, poskytuje vzhledem k dřívější 
produkci podniku dostatečnou kapacitu pro potřeby zOK a investiční záměr                        
"Patentopomosazovací termodifuzní  linka" s podstatným navýšením silniční dopravy 
nepočítá. Investiční záměr se změnou kapacity parkovací plochy nepočítá. Díky organizaci 
provozu a parkování není možno odlišit parkovací a dopravní plochy příslušející jednotlivým 
provozům v podniku ŽDB GROUP a.s, tyto plochy jsou podle potřeby sdíleny všemi 
jednotkami uvnitř areálu ŽDB GROUP a.s. Stávající dopravní nároky ani hustota provozu se 
oproti současnému stavu nezmění. Plocha manipulačních a odstavných ploch je dostatečná, 
neboť v minulosti v areálu ŽDB GROUP a.s. Bohumín pracovalo 10 000 zaměstnanců (dnes 
cca 3000) a produkce nejen pomosazeného drátu ale i taženého patentovaného drátu byla 
mnohonásobně vyšší (150 kt/rok oproti dnešním cca 70 kt/rok. Celkový současný provoz 
v areálu ŽDB GROUP a.s (příjezdy a odjezdy) činí 300 – 400 vozidel, tj. 600 – 800 jízd. 

Příjezd do areálu je z ul. Bezručova (II/471) a Revoluční přes vrátnici č. 2 a dále po 
vnitrozávodních komunikacích. V současné době činí dopravní nároky provozu patentovny 
přibližně 3-4 nákladní automobily denně. Provoz nové technologie na ocelárně zvýší stávající 
dopravní nároky o 1 - 2 kamiony denně, a to za předpokladu, že veškerá produkce bude 
směrována na silnici (nejméně příznivý případ).  Automobilová nákladní doprava probíhá 
převážně v denní době. 
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B.III. Údaje o výstupech 
B.III.1. Ovzduší 

Rozptylová studie byla vypracována společností AZ GEO, s.r.o. pro využití                        
v procesu EIA akce „Patentopomosazovací termodifuzní linka, ŽDB GROUP a.s.“ 

Stávající stav 
Emise jsou zjišťovány měřeními na jednotlivých komínech a výduších obou linek. Pro 
výpočet ročních emisí byly objednatelem poskytnuty údaje za rok 2007.  

Liniové zdroje 
Vliv liniových zdrojů je považován za zanedbatelný, jelikož doprava materiálu převážně 
probíhá po železnici a množství nákladní automobilové dopravy je minimální. Vzhledem k  
intenzitě automobilového provozu v okolí závodu je imisní zátěž způsobená liniovými zdroji 
spojenými s provozem patentomosazovací linky zcela nevýznamná (nárůst cca 1 kamion 
denně při četnosti průjezdu 874 kamionů do závodu). 

Bodové zdroje 
Bodové zdroje představují komíny sloužící k odvodu plynů vznikajících  při provozu 
technologie.  

V současné době se z provozu emitují a jsou sledovány látky z následujících částí 
technologie: 

Linka č.1: 

 Austenizační pec (101) – TZL, CO, NOx, SO2 

 Patentovací lázeň (001) – TZL, CO, NOx, SO2 

 Mořící lázně (102) – TZL, HCl, H2SO4 

 Pomosazovací lázně (103) - TZL, CN 

 Sušící pec (104) - TZL, CO, NOx, SO2 

Linka č.2: 

 Ohřívací pec (201) - TZL, CO, NOx, SO2 

 Patentovací pec (002) - TZL, CO, NOx, SO2 

 Mořící lázně (202) – TZL, HCl, H2SO4 

 Pomosazovací lázně (203) - TZL, CN 

 Sušící pec (204) - TZL, CO, NOx, SO2 

Emise znečišťujících látek z komínů byly stanoveny výpočtem z předaných výsledků měření 
provozovatele za rok 2007.  

Vstupní data získaná měřením emisí reprezentují průměrné roční emise [t/rok, resp. kg/rok], 
a je v nich zahrnuta doba provozu zařízení v průběhu dne i roku. Není proto nutno při 
stanovení hmotnostních toků znečišťujících látek v rámci předkládané rozptylové studie 
zavádět korekční faktor denní doby provozu a ročního využití zdroje. 
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Tabulka č. 3 Produkce emisí z bodových zdrojů v roce 2007 

Kontaminant Množství ( t/rok ) 
PM10 0.752 
NOx 1.170 
CO 8.494 
SO2 0.012 

VOC 0.346 
HCl 0.674 

H2SO4 0.190 
CN 0.013 

 

Tabulka č. 4 Použité emisní charakteristiky bodových zdrojů linky č.1 

Parametr Jednotka 101 001 102 103 104 
PM10 g/s 35,4.10-05 8.55.10-05 367,5.10-05 891,7.10-05 4.89.10-05

NOx g/s 0.01094 0.00039 - - 0.00133 
CO g/s 0.18699 0.00266 - - 0.04788 
SO2 g/s 17,01.10-05 4.10.10-05 - - 2.34.10-05

HCl g/s - - 0.01291 - - 
Výška emise nad terénem H 16 16 16 16 16 

Objem vzdušiny Vs 1.294761 1.759292 0.841865 0.875925 0.958896 
Teplota vzdušiny ts(Dh) 98 94 25 33 282 
Průměr výduchu d ( 0 ) 0.4 0.4 0.3 0.5 0.4 

Výstupní rychlost  plynu w0 ( 0 ) 14 14 13 5 14 
Roční využití zdroje Alfa 1 1 1 1 1 

Počet hodin provozu za den Pd 24 24 24 24 24 

 

Tabulka č. 5 Použité emisní charakteristiky bodových zdrojů linky č.2 

Paramert Jednotka 201 002 202 203 204 
PM10 g/s 35,4.10-05 8.55.10-05 371,4.10-05 1167,7.10-05 4.89.10-05

NOx g/s 0.02419 0.00395 - - 0.00421 
CO g/s 0.08847 0.00053 - - 0.00039 
SO2 g/s 17,01.10-05 4.11.10-05 - - 2.34.10-05

HCl g/s - - 0.01304 - - 
Výška emise nad terénem H 16 16 16 16 16 

Objem vzdušiny Vs 2.032 4.523893 0.841865 1.97959 2.431765 
Teplota vzdušiny ts(Dh) 335 72 25 33 235 
Průměr výduchu d ( 0 ) 0.6 0.6 0.3 0.5 0.6 

Výstupní rychlost  plynu w0 ( 0 ) 16 16 13 11.3 16 
Roční využití zdroje Alfa 1 1 1 1 1 

Počet hodin provozu za den Pd 24 24 24 24 24 
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Po realizaci záměru bude stav následující:  

Liniové zdroje 
Liniové zdroje znečištění ovzduší nebudou realizací investičního záměru  ve srovnání se 
současným stavem změněny. Pro dopravní obslužnost projektované nové linky  bude využit 
provozovaný dopravní systém, který má vzhledem k minulému objemu produkce dostatečnou 
kapacitu.  

Přivážení materiálu pro zpracování na nové lince  bude přičleněno k současným dodávkám, 
které jsou přiváženy po železnici. Počet vlaků se tím nezvýší, vlastní manipulace (nakládání 
a vykládání, navážení materiálu na jednotlivé technologické operace) probíhá ve vnitřním 
prostředí objektů. 

Bodové zdroje 
V případě stanovení emisních charakteristik bodových zdrojů bylo postupováno následovně: 

Stacionární spalovací zařízení: 

Na základě znalosti množství spalovaného zemního plynu (viz. kapitola 1.1.2. rozptylové 
studie) bylo dle emisních limitů stanoveno množství emitovaného znečištění. 

Chemická část linky: 

Vzhledem ke skutečnosti, že objednatel neposkytl přesnější údaje o produkovaném znečištění 
a vzhledem k vyšší bezpečnosti modelovaných výsledků, byla prověřena možnost použít 
údaje o hmotnostních tocích uvedené v BREF dokumentech pro povrchové úpravy kovů 
a plastů s použitím elektrolytických nebo chemických postupů. Emisní hodnoty jsou uvedeny 
v následující tabulce. 

Tabulka č. 6 Referenční limitní hodnoty při zavedení BAT 

Emise Referenční limitní hodnoty při zavedení BAT 
(mg/m3) 

Chlorovodík < 0,3 - 30 

Zinek < 0,01 - 0,5 

Tuhé částice < 5 - 30 

 

Obdobné výrobní procesy, např. celá patentobronzovací linka ŽDB (produkce 
a technologický proces je obdobný, jako u plánované linky) ve skutečnosti produkuje 
hmotnostní tok PM10  1,9.10-3 g/s ( z chemické části 7,8 .10-4 g/s). Při použití údajů BREF by 
byl hmotnostní tok chemické části navržené nové linky 0,125 g/s, tj. o 3 řády vyšší než je 
dosahováno při reálném provozu obdobné výroby. Posuzovaný provoz využívá mokrý proces 
úpravy a dochází při něm k minimálním únikům tuhých látek do ovzduší. Údaje z BREF 
reprezentují rozmezí hmotnostních toků všech procesů, které jsou v tomto dokumentu 
zahrnuty (včetně suchých procesů), takže nejvyšší uvedené hodnoty referenčních 
hmotnostních toků jsou dle našeho názoru oproti emisím z navrženého záměru nadhodnocené. 
K tomuto faktu je přihlédnuto i při vyhodnocování modelu rozptylu v ovzduší a jako 
hmotnostní toky jsou použity reálně naměřené hodnoty na obdobném zařízení. 
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Tabulka č. 7 Použité emisní charakteristiky bodových zdrojů termodifuzní patentomosazovací linky 
při použití údajů BAT 

Parametr Jednotka 1001 1002 1003 1004 1005 
PM10 g/s 0.00028 0.00014 0.00014 0.06249 0.06249 
NOx g/s 0.02245 0.01122 0.01122 - - 
CO g/s 0.00379 0.00189 0.00189 - - 
SO2 g/s 2.81.10-05 1.40.10-05 1.40.10-05 - - 
HCl g/s - - - 0.06249 0.06249 
Zn g/s - - - 0.00104 0.00104 

Výška emise nad terénem H 16 16 16 16 16 
Objem vzdušiny Vs 0.140 0.070 0.070 2.083 2.083 
Teplota vzdušiny ts(Dh) 100 100 100 30 30 

Průměr výduchu d ( 0 ) 0.5 0.5 0.5 1 1 

Výstupní rychlost  plynu w0 ( 0 ) 0.974 0.487 0.487 2.943 2.943 

Roční využití zdroje Alfa 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 

Počet hodin provozu za den Pd 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 

Tabulka č. 8 Použité emisní charakteristiky bodových zdrojů termodifuzní patentomosazovací linky 
při korekci emisí dle linky č.803 

Parametr Jednotka 1001 1002 1003 1004 1005 

PM10 g/s 0.00028 0.00014 0.00014 0.00039 0.00039 

HCl g/s - - - - * - * 

Zn g/s - - - 0.00011 0.00011 

Výška emise nad terénem H 16 16 16 16 16 

Objem vzdušiny Vs 0.140 0.070 0.070 2.083 2.083 

Teplota vzdušiny ts(Dh) 100 100 100 30 30 

Průměr výduchu d ( 0 ) 0.5 0.5 0.5 1 1 

Výstupní rychlost  plynu w0 ( 0 ) 0.974 0.487 0.487 2.943 2.943 

Roční využití zdroje Alfa 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 

Počet hodin provozu za den Pd 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 

* dle objednatelem poskytnutých podkladů není chlorovodík z linky vypouštěn 
B.III.2. Odpadní vody 

Výstavba zařízení nepředpokládá produkci odpadních vod nad míru, kterou jsou v současnosti 
produkovány. Odpadní vody budou ošetřeny v ČOV ŽDB GROUP a.s před jejich vypuštěním 
do recipientu Bohumínská stružka.  

Technologická odpadní voda má v současné době složení a objem uvedený v následující 
tabulce. Přítok odpadní vody na neutralizační stanici z patentopomosazovny činí z celkového 
množství čištěné odpadní vody cca 15 840 m3/rok, tj. přibližně 5 % objemu všech odpadních 
vod areálu ŽDB GROUP a.s. 

V souladu s kanalizačním řádem je tato voda přiváděna na neutralizační stanici, kde jsou 
pomocí Ca(OH)2 z odpadní vody odstraněny kovy a vznikají neutralizační kaly s vysokým 
obsahem kovů – Fe. Neutralizační kaly, jejichž množství produkované novou linkou  je 
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odhadováno na 184,8 t/rok, jsou jako součást odpadového hospodářství podniku a jsou 
předávány oprávněné osobě. Bilančně je zjištěno, že dosavadní " Patentopomosazovací  linky 
č.1 a 2"  produkují cca 1102 t/rok těchto kalů, produkci kalu z jednotlivých linek však není 
možno odlišit. 

Uvedený systém nakládání s odpadními vodami nahradí dosavadní produkci a nakládání 
s odpadními vodami linek stávajících č.1 a 2 zOK.  

Z neutralizační stanice jsou vyčištěné odpadní vody odváděny na čistírnu odpadních vod 
(ČOV), kde jsou čištěny společně s komunálními vodami areálu ŽDB GROUP a.s. Jedná se          
o čistírnu mechanického typu s oxidací železa (vznikající vločky fungují jako flokulant). 

Kanalizační systém v areálu ŽDB GROUP a.s. je jednotný, z objektu zOK je odváděna 
odpadní voda všech provozů. Není proto možné rozlišit hydraulický ani látkový vliv 
jednotlivých větví kanalizační sítě. Povolený objem a míra znečištění odpadních vod, 
vypouštěných do recipientu je stanovena emisními limity Krajským úřadem 
(ŽPZ/1646/04/HI). 

Tabulka č. 9 Povolená produkce odpadních vod ŽDB GROUP a.s. a jejich základní kvalitativní 
složení  (vybrané emisní limity). 

Koncentrační hodnoty Bilanční hodnoty Parametr jakosti odpadní vody 
m3/rok, mg/1, t/rok 

Objem prům. 165 l/s, max. 250 
l/s 

max. 6307200  
m3/rok 

ChSK prům. 40 mg/l 208 t/rok 
Fecelk prům. 8 mg/l 41,63 t/rok 

Pb prům. 0,1 mg/l 0,5 t/rok 
Zn prům. 1,2 mg/l 6,2 t/rok 
pH 6 – 10 

 

Provoz "Patentopomosazovací termodifuzní  linka" předpokládá do budoucna 12 výrobních 
dělníků, 4 chemiky a 2 laboranty, celkem 18 pracovníků (čtyřsměnný provoz). Pitná voda a 
likvidace komunální odpadní vody bude zajištěna společně pro zaměstnance všech provozů 
v prostoru zOK. Počet zaměstnanců se oproti současnosti podstatně nezmění.  

Objemy odpadní a jiné vody, produkované v areálu ŽDB GROUP a.s. jsou uvedeny 
v následující tabulce. 

Tabulka č. 10 Produkce vod v areálu ŽDB GROUP a.s. včetně z OK. 

Druh vody Objem m3/hod 
Průmyslové odpadní vody 176,6 
Splaškové odpadní vody 28,3 

Podzemní vody 18,2 
Celkem 223,1 

 

Vznikající odpadní voda je likvidována v rámci systému vodního hospodářství podniku ŽDB 
GROUP a.s. Koncová ČOV je kapacitně dimenzována na podstatně vyšší produkci odpadních 
vod související s historicky vyšší výrobní produkcí i vyšší zaměstnaností v areálu ŽDB 
GROUP a.s. Pro likvidaci vznikajících odpadních vod je proto k dispozici dostatečná 
kapacita. 
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Splaškové vody  

Při výstavbě budou vznikat odpadní vody splaškové. Vzhledem k tomu, že budou 
pravděpodobně využívána stávající sociální zařízení, bude splašková voda odváděna do 
stávající kanalizace. Vznik odpadních vod technologických se nepředpokládá (předpokládá se 
dovoz hotových stavebních směsí). V případě, že budou betonové a maltové směsi 
připravovány v místě stavby, nelze vznik odpadních technologických vod vyloučit. Voda 
použitá na čištění okolních komunikací během stavby bude odváděna stávající kanalizační 
sítí. Množství odpadních vod nelze v této fázi přípravy záměru odhadnout. 

Dešťové vody  

Dešťové odpadní vody během provozu budou vznikat ve stejném množství jako v současné 
době, neboť realizací záměru nevzniknou nové zpevněné plochy (realizace ve stávající hale). 
Dešťové odpadní vody budou směřovány do podnikové kanalizační sítě. 

 

B.III.3. Odpady 

Nejširší spektrum odpadů bude vznikat v průběhu výstavby  záměru, kdy budou odstraňovány  
jednotlivé části opotřebované technologie a instalována stavebně i technicky nové 
Patentopomosazovací termodifuzní linky. V období činnosti investičního záměru nové linky 
budou vznikat odpady kontinuálně a budou mít stabilní vlastnosti.  

Tabulka č. 11 Produkované odpady při rekonstrukci (výstavbě a montáži)" Patentopomosazovací 
termodifuzní linky ". 

Druh odpadu Kód odpadu Kategorie 
odpadu 

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 
17 05 03 (výkopová zemina) 

17 05 04 O 

Beton  17 01 01 O 
Železo a ocel 17 04 05 O 

Plasty 17 02 03 O 
Jiné izolační materiály, které jsou nebo 

obsahují nebezpečné látky 
17 06 03 N 

Kabely neuvedené pod 17 04 10 17 04 11 O 
Dřevo 17 02 01 O 

 

V tabulkách jsou pouze odpady, které budou produkovány díky stavbě a činnosti " 
Patentopomosazovací termodifuzní linky", demolice původních linek č.1 a 2 není součástí 
investičního záměru a bude provedena za základě samostatného projektu demolice. Odpad 
vznikající při stavbě základů technologické linky bude zneškodněn v souladu s platnou 
legislativou prostřednictvím odborně způsobilé osoby, která odpad převezme do svého 
vlastnictví. 
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Odpady budou vznikat v průběhu provozu zařízení jako:  

 vadné šarže výrobků 

 opotřebované spotřební materiály (vyměněné obsahy mořících van a kyseliny 
chlorovodíkové) 

 neutralizační kaly z čištění odpadních vod 

 materiály vyměněné v rámci pravidelné i nárazové údržby technologické linky 

 komunální odpad, který souvisí s běžnou aktivitou zaměstnanců 

 

Při nakládání s odpady vznikajícími v průběhu provozu budou dodržovány principy nakládání 
s odpady, především bude dodržováno pořadí priorit – skládkování bude využito až jako 
poslední možnost zneškodnění odpadů. Budou preferovány i zásady snižování produkce 
nebezpečných odpadů a snižování potenciální nebezpečnosti nebezpečných odpadů, které 
budou produkovány díky základním atributům provozované technologie patentování, moření 
a pomosazení. Z hlediska produkce odpadů je významný fakt, že celé kvalitativní spektrum 
produkovaných odpadů je v rámci provozu všech linek zOK již produkováno a investiční 
záměr " Patentopomosazovací termodifuzní " představuje pouze kvantitativní navýšení jejich 
produkce. Odpady související s provozem stávající i projektované linky zOK jsou likvidovány 
v rámci odpadového hospodářství podniku ŽDB GROUP a.s., zOK v souladu s platnou 
legislativou. Pro očekávaný nárůst produkce odpadů jsou v provozu zOK potřebné kapacity. 
V provozu monobloku hal zOKa zTPD byla v minulosti dosahována produkce až 150 kt/rok, 
v současné době je to cca 70 kt/rok.  

Tabulka č. 12 Současná produkce odpadů během provozu a očekávaná změna vlivem investičního 
záměru " Patentopomosazovací termodifuzní  linka". 

Název odpadu Katalogové 
číslo 

Druh 
odpadu 
(N/O) 

Stručný popis 
odpadu 

Shromažď. 
prostředek 

Způsob 
zneškodnění 

Změna 
vlivem 
záměru 
(t/rok) 

Železo a/nebo 
ocel 16 01 17 O Pomosazený  a 

holý drát kontejner  recyklace 65 

Směsný 
komunální odpad 20 03 01 O Komunální odpad kontejner  skládka  

Odpad 
s obsahem 
kyanidu 

110 301 N 
Pevný odpad 

s obsahem 
kyanidu 

50 kg sud Externí firma 0 

Olověný popel 120103 O Olověný popel kontejner Externí firma 0 

 

Během provozu " Patentopomosazovací termodifuzní  linky" budou produkovány i jiné 
odpady – například barvy,výbojky, zářivky, odpadní textilie a podobně. Tyto odpady 
nepředstavuji ani kvalitativní změnu odpadového hospodářství ani podstatou změnu 
produkovaného množství odpadů, protože investiční záměr proběhne v rámci stávajících 
provozovaných prostor zOK.  
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THP, celkem 228 pracovníků. Celková produkce komunálního odpadu za celý závod TPD 
činí 54 t/rok, nedojde ke zvýšení počtu pracovníků a proto se  nezvýší produkce tohoto 
odpadu. 

Po ukončení činnosti (opotřebením technologického zařízení, uplynutím doby životnosti  cca 
30 let, změnou podnikatelského záměru, event. v důsledku jiných vlivů) bude technologická 
Patentopomosazovací termodifuzní linka rozmontována a použitelné součásti budou 
odprodány jako technologický celek, jeho části nebo náhradní díly pro obdobné zařízení – 
bude preferováno materiálové využití odpadů a dodrženy priority nakládání v souladu 
s koncepcí trvale udržitelného rozvoje. Pokud nebude možné odpad materiálové využít, bude 
vzniklý materiál využit jako druhotná surovina nebo skládkován. Odpadní obaly a nakládání 
s nimi bude součástí provozovaného systému separace (papír, plasty, palety a další) a předání 
způsobilé osobě. 

 

B.III.4. Ostatní 

Hluk 

Hluková studie byla vypracována RNDr. Vladimírem Sukem pro využití                       
v procesu EIA akce „Patentopomosazovací termodifuzní linka, ŽDB GROUP a.s.“. 

Zdroje liniové 

Příjezd do areálu je z ul. Bezručova (II/471) a Revoluční přes vrátnici č. 2 a dále po 
vnitrozávodních komunikacích.  V současné době činí dopravní nároky provozu patentovny 
přibližně 3-4 nákladní automobily denně. Provoz nové technologie na ocelárně zvýší stávající 
dopravní nároky o 1 - 2 kamiony denně, a to za předpokladu, že veškerá produkce bude 
směrována na silnici (nejméně příznivý případ).  Automobilová nákladní doprava probíhá 
převážně v denní době. 

Provoz na ul. Bezručova byl odvozen z výsledků celostátního sčítání dopravy v r. 2005, 
provoz na ul. Revoluční a provoz přes vrátnici č.2 byl zjištěn sčítáním vozidel v dopravním 
proudu ve dnech 18. – 21.3.2008. Pro účely výpočtu byla ul. revoluční rozdělena na 2 úseky, 
úsek A od křižovatky s ul. Bezručova k vrátnici a úsek B od vrátnice podél areálu směrem na 
jih. 

Zdroje bodové 

Bodovými zdroji hluku jsou výtlačná potrubí ventilátorů pro odvod spalin z austenizační pece, 
odtah ze sušky drátu a odtah z lázní. Akustické výkony na hlavě komína byly stanoveny 
výpočtem z odsávaného množství, a průměru výtlačného potrubí.   

Zdroje plošné 

Za zdroje plošné je v tomto případě považována střešní konstrukce haly, kde budou 
instalována hlučná zařízení.  

Dle měření provedeného na sestavě linek ve vedlejší hale patentovny jsou ekvivalentní 
hladiny akustického tlaku v prostoru obsluhy odvíjedel, ventilátorů a sušky drátů  na úrovních 
uvedených v následující tabulce. 

1. Hluk ze vzduchotechnických zařízení nebude ve spektrální charakteristice 
vykazovat tónovou složku 

Souhrn výsledků výpočtu je uveden v následující tabulce. 
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Tabulka č. 13 Změny ekvivalentní hladiny hluku ze stacionárních zdrojů 

Výp. bod č. výška [m] LAeq,T [dB] 
souč. stav 

LAeq,T [dB] 
cílový stav 

LAeq,T [dB] 
příspěvek 
záměru 

  denní doba 

1 25.0 51.4 51.4 22.4 

2 28.0 52.6 52.6 33.5 

  noční doba 

1 25.0 51.4 51.4 22.4 

2 28.0 46.7 46.7 33.5 

 
Z uvedených výsledků výpočtu vyplývá, že hygienický limit v ekvivalentní hladině 
akustického tlaku je  u staveb situovaných v širším okolí areálu fy. ŽDB GROUP, a.s. 
překročen, zejména v době noční. Ve spektrální charakteristice emitovaného hluku byla 
měřením prokázána přítomnost tónové složky. Provoz hodnoceného záměru se na hlukové 
zátěži lokality pravděpodobně vůbec neprojeví. Tento stav je způsoben větší vzdáleností 
hodnoceného zdroje od chráněných prostorů, jeho odstíněním okolními průmyslovými 
budovami a relativně nižšími akustickými výkony instalovaných zdrojů hluku.  
 
Jak vyplývá z výsledků výpočtu uvedených v tabulce č. 6, nedojde vlivem hodnoceného 
záměru ke změně ekvivalentní hladiny dopravního hluku.  
 
7.2. Požadavky Nařízení vlády č. 148/2006 Sb.  
Dle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací, § 11, odst. 4, se nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A v 
chráněném venkovním prostoru  se stanoví součtem základní hladiny hluku  LAeq,T = 50 dB 
a příslušné korekce pro denní nebo noční dobu a místo podle přílohy č. 3.
korekce   -10 dB ......  noční doba 
               -5 dB ……. tónová složka 
 
Na základě výsledků uvedených v tab. č.5, 7 a 9 lze konstatovat, že 
za současného stavu vlivem provozu areálu fy. ŽDB Group, a.s. v Bohumíně, v 
chráněném venkovním prostoru, definovaném v souladu s § 30, odst. 3) zákona 258/2000 
Sb.: 
 
a) pravděpodobně dochází  k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině 
akustického tlaku, korigovaného na hluk s tónovou složkou pro hluk ze stacionárních zdrojů v 
osmi nejhlučnějších hodinách v denní době. 
  
b) dochází k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro 
hluk ze stacionárních zdrojů v nejhlučnější hodině noční době 
 
v cílovém stavu vlivem provozu areálu fy. ŽDB Group, a.s. v Bohumíně, v chráněném 
venkovním prostoru, definovaném v souladu s § 30, odst. 3) zákona 258/2000 Sb.: 
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a) nadále bude docházet k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině 
akustického tlaku korigovaného na hluk s tónovou složkou, pro hluk ze stacionárních zdrojů 
v osmi nejhlučnějších hodinách  v denní době, nedojde ovšem ke zhoršení.  
 
b) nadále bude docházet k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině 
akustického tlaku pro hluk ze stacionárních zdrojů v nejhlučnější hodině noční době, nedojde 
ovšem ke zhoršení.  
vlivem provozu samotné patentovací linky  v areálu fy. ŽDB Group, a.s. v Bohumíně,  za 
dodržení podmínek uvedených v kap. 7.1., v chráněném venkovním prostoru, 
definovaném v souladu s § 30, odst. 3) zákona 258/2000 Sb.:  
 
a) nedojde k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro 
hluk ze stacionárních zdrojů v osmi nejhlučnějších hodinách  v denní době.  
 
b) nedojde k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro 
hluk ze stacionárních zdrojů v nejhlučnější hodině noční době.  
 
c) vlivem automobilového provozu vyvolaného provozem linky nedojde ke změně 
ekvivalentní hladiny dopravního hluku 
 

Vibrace 

Vibrace budou způsobeny provozem nákladních vozidel po komunikacích. Vibrace 
způsobené průjezdy nákladních automobilů lze očekávat pouze v bezprostředním okolí 
příjezdové trasy v období výstavby. Lze důvodně předpokládat, že u staveb pro bydlení se 
negativní vlivy vibrací neprojeví. V období provozu nebude hodnocená stavba zdrojem 
vibrací. 

Záření 

Záměr nebude zdrojem záření radioaktivního, elektromagnetického. 

Zápach 

Technologie moření nebude produkovat pachové látky. Dle nařízení vlády č. 353/2002 Sb. a 
vyhlášky MŽP ČR č. 356/2002 Sb., které jsou prováděcími předpisy k zákonu č. 86/2002 Sb. 
o ochraně ovzduší není u této vyjmenované technologie stanoven emisní limit pro pachové 
látky a není ani stanovena povinnost pachové látky měřit. 

B.III.5. Doplňující údaje 

Investiční záměr "Patentopomosazovací termodifuzní" v ŽDB GROUP a.s bude využívat 
v maximální možné míře stávající prostorové kapacity budovy PREFA, stávající systém 
vodního hospodářství, současně provozovaný systém nakládání s odpady (kategorie O i N). 
Pro připojení "Patentopomosazovací termodifuzní  linky" k inženýrským sítím budou využity 
stávající kapacity. Terénní úpravy v areálu ŽDB GROUP a.s nebudou v souvislosti 
s investičním záměrem "Patentopomosazovací termodifuzní linky"  prováděny. Objekty zOK 
netvoří v městě Bohumíně dominantu, která by formovala horizont v průmyslové krajině. Přes 
velký plošný rozsah objektu netvoří provoz zOK dominantní znečištění v areálu ŽDB 
GROUP a.s, a to ani emisemi hluku ani emisemi chemických škodlivin v atmosféře. 

Navrhovaný záměr nepředstavuje podstatné terénní úpravy, popřípadě neznamená zásah do 
krajiny.  
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM 
ÚZEMÍ 

C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 
Zájmová oblast neobsahuje významné prvky z hlediska ochrany přírody. Charakteristickým 
rysem území je krajina obsahující antropogenní prvky, rekultivované plochy, vodní plochy 
apod. Hlavním vodním tokem v zájmovém území je řeka Odra, do níž vtéká v blízkosti 
podniku ŽDB GROUP  a.s. drobný vodní tok Bohumínská stružka. Zájmová oblast se 
vyznačuje  průmyslovým charakterem. V okolí podniku ŽDB GROUP a.s. se však nacházejí           
i trvale osídlené plochy.  Krajina je změněna a poznamenána lidskou činností a má typický 
kulturní charakter. 

Územní systém ekologické stability (ÚSES) 

Záměr je umístěn do stávající výrobní haly  a ve stávajícím areálu podniku. V tomto území 
prvky ÚSES nenacházejí. Nejbližší prvky ÚSES jsou vzdáleny několik set metrů východním 
směrem od podniku prvek 2.B.C.5 – Záblaťský rybník a jižně prvek 2.5.2. – Nový  stav. Jedná 
se sportovní rybníky obhospodařované rybářským svazem. 

Chráněná území, přírodní parky, významné krajinné prvky, Natura 2000  

V zájmovém území se nenachází žádné zvláště chráněné území a území přírodního parku, 
žádný VKP („ze zákona“, nebo registrovaný). Mimo areál podniku se nachází VKP 
Bohumínská stužka. Tento vodní útvar má charakter VKP ze zákona. Dle vyjádření Krajského 
úřadu Moravskoslezského kraje, realizace záměru nemůže mít významný vliv na evropsky 
významné lokality stanovené nařízením vlády č. 132/2005 Sb., ani ptačí oblasti. 

Historický, kulturní nebo archeologický významné území 

Dosavadní průmyslové využití zájmového území je spjato s rozvojem hutní výroby v tomto 
regionu, která se zde začala rozvíjet již od roku 1885. Od založení hutní výroby uplynulo více 
než 100 let a přes počáteční výrobu trubek a slévárenských výrobků, která se v průběhu let 
neustále vyvíjela a zdokonalovala, se dnes ŽDB GROUP a.s. řadí mezi nejvýznamnější 
průmyslové podniky v okrese Karviná. Společnost ŽDB GROUP a.s. je zaměřena na oblast 
strojní výroby, drátovenství, slévárenství a hutní výroby. Mezi její nejvýznamnější produkty 
lze zahrnout tažené ocelové dráty a výrobky z drátů, slévárenské výrobky (litinové kotle 
a radiátory)  a z hutních výrobků  (široká ocel a válcované profily). S funkčním využitím 
zájmového území pro průmyslovou výrobu je uvažováno i nadále. Umístění závodu je 
v souladu s územním plánem obce. Archeologicky cenné území se v areálů podniku 
nenachází. V rámci provozu záměru ani v jeho blízkosti se nevyskytují technické památky. 

Území hustě zalidněná 

Jedná se o průmyslovou oblast. Společnost ŽDB GROUP a.s. zaměstnává cca 2 500 lidí a 
dále pronajímá ve svém areálu několik objektů firmám. 

Městská část Nový Bohumín, na jejímž území se areál ŽDB GROUP a.s. nachází, měla k datu 
1.2. 2001 celkem 14 557 obyvatel. Osídlení má trvalý charakter se stavbami typu rodinných 
a panelových domů, které jsou užívány populací všech věkových kategorií. Předpokládaná 
obydlenost v roce 2010 dle údajů z Územního plánu sídelního útvaru Bohumín je zachycena 
v tabulce č.1, kde jsou uvedeny počty obyvatel různých věkových kategorií. 
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Tabulka č. 14 Předpokládaný počet obyvatel městské části Nový Bohumín v roce 2010 

Věková kategorie Počet obyvatel 
předproduktivní (0-14 let) 4 300 

produktivní (15-59 let muži, 15-54 let 
ženy) 14 200 

poproduktivní (muži > 60 let, ženy >55 
let) 5 500 

 

Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení 

Lokalita se nachází v oblasti zhoršené kvality ovzduší. Záměr bude umístěn v průmyslovém 
areálu ŽDB GROUP, a.s., zásah do prostředí ani výstavba mimo prostor tohoto areálu není 
předmětem zájmu. 

Extrémní poměry v dotčeném území 

Extrémní poměry se v území prakticky nevyskytují, výjimkou byla extrémní povodeň                   
z července 1997. Z hlediska seizmicity spadá území do oblasti se stupněm intenzity 4 – 5 
(M.C.S.) a nepatří do aktivní seismické oblasti. 

 

C.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území 

Ovzduší a klima 

Lokalita se nachází v geomorfologickém celku III 1 B - 1 Ostravská pánev. Nadmořská výška 
terénu se pohybuje okolo 201 m n.m. Zájmové území patří k mírně teplé a suché klimatické 
oblasti, s dlouhým létem, teplým suchým až mírně suchým, přechodné období je zde krátké, 
s mírně teplým jarem, mírně teplým podzimem, zima je krátká, mírně teplá a velmi suchá 
s krátkým trváním sněhové pokrývky. Průměrná teplota vzduchu v měsíci lednu je –2 až –
4°C, v měsíci červenci 16 až 18°C. Srážkový úhrn ve vegetačním období je 350 - 500 mm, 
v zimním období 150 - 300 mm. Průměrný počet dnů se srážkami většími než 1 mm je v této 
oblasti 90 až 130 dnů (Quitt, 1985). 

Tabulka č. 15 Charakterizace klimatické oblasti MT10 

Parametr (jednotka) Rozsah 
Průměrná teplota v lednu (°C) -2 až -3 

Průměrná teplota v červenci (°C) 17 až 18 
Průměrná roční teplota (°C) 8,6 

Roční úhrn srážek (mm) 703 
Srážky v zimním období (mm) 200 – 500 
Srážky ve vegetačním období 

( )
400 – 450 

Dny se srážkami nad 1 mm 100 
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Tabulka č. 16 Meteorologické údaje – stanice Bohumín 2 (průměry z období 1901 až 1950) 

Parametr (jednotka) I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII IX. X. XI. XII. Rok
Teplota (°C) -2,0 -0,6 3,6 8,7 14,1 16,9 18,7 17,5 13,9 8,9 3,8 0,0 8,6 
Srážky (mm) 37 35 42 53 81 97 108 104 66 61 46 39 769 

Srážky nad 1 mm 
(dnů za rok) 9,0 8,2 8,7 9,3 9,7 10,6 11,1 10,9 8,5 8,8 8,8 9,5 113 

Sněhová pokrývka 
(dnů za rok) 18,6 15,4 7,1 0,8 - - - - - 0,3 2,6 12,3 57,1

 

Dlouhodobá větrná růžice pro lokalitu Bohumín vychází z odborného odhadu zpracovaného 
ČHMÚ Praha dne 30.8.1994. Převládajícími větry jsou jihozápadní větry (JZ). Hodnoty jsou 
uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka č. 17 Dlouhodobá větrná růžice pro lokalitu Bohumín 

větry S SV V JV J JZ Z SZ Bezvětří
% zastoupení 6,00 10,01 5,00 7,01 10,00 24,01 10,00 10,01 17,96 

Vysvětlivky:  S….sever, V….východ, J….jih, Z….západ 

 

Voda 

Z hydrologického hlediska patří lokalita do povodí Odry, dílčího povodí recipientu Bajcůvka 
s ( ČHP 2-03-02-009) o ploše povodí 12,251 km2. Z jihovýchodní strany je lokalita lemována 
Bohumínskou stružkou (číslo hydrologického pořadí 2-03-02-012) vytékající ze Záblatského 
rybníka. Uvedené vodoteče jsou pravostrannými přítoky Odry (číslo hydrologického pořadí 2-
03-02-011). V západní části se nachází vodní plocha  Lesník. 

Dlouhodobé průměrné a N-denní průtoky v tocích Odra a Bohumínská stružka jsou 
zpracovány na základě pozorovaných hodnot, které charakterizují odtokové poměry území za 
reprezentativní období let 1931 až 1980 (dle údajů ČHMÚ) převzatých z analýzy rizika z roku 
2001. Okamžitý průtok toku Bajcůvka byl tenkrát stanoven orientačním terénním měřením 
dne na cca 2 l/s (na vstupu do železárenské části areálu). 

Tabulka č. 18 Průtoky na vodotečích Odra a Bohumínská stružka 

 Odra Bohumínská stružka
Qprům. 48 100 l/s 8,46 l/s 
Q270 16 800 l/s 2,96 l/s 
Q355 6 730 l/s 1,46 l/s 

 

Geochemické a hydrochemické údaje o lokalitě 

Z hydrogeochemického hlediska jsou kvartérní vody typu Na – Cl – HCO3, s neutrálním pH 
(cca  6,4) a vysokou celkovou mineralizací, která je pravděpodobně antropogenního původu 
(dle Ovčaří (1989) vlivem slaných důlních vod). Chemická charakteristika podzemních vod je 
z velké části ovlivněna množstvím srážek, které vyluhováním a gravitačním průsakem 
navážkami způsobují zvýšení koncentrace chloridů, síranů a amonných iontů.  Tyto vlivy jsou 
tak výrazné, že původní základní typ chemismu Na-Ca-HCO3 je změněn na následující typy 
chemismu: Ca-Cl-SO4 (v oblasti C), Ca-Na-Cl-SO4 a Na-Cl (v oblasti A) a Na-Ca-SO4-Cl-
HCO3 (v oblasti E). 
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Oblast nespadá do ochranného pásma z hlediska vodního zákona a ani neleží v oblasti 
Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). 

Půda, horninové prostředí a přírodní zdroje 

Lokalita se nachází v geomorfologickém celku III 1 B - 1 Ostravská pánev. Nadmořská výška 
terénu se pohybuje okolo 201 m n.m. 

Z regionálně geologického hlediska patří zájmové území do celku předhlubní karpatských 
příkrovů. Kvartérní sedimenty jsou v širším okolí zájmového území tvořeny fluviálními a 
glaciálními sedimenty. Fluviální sedimentace je na lokalitě zastoupena sedimenty údolní 
terasy, které jsou tvořeny dvěma litologicky odlišnými druhy sedimentů. Spodní část údolní 
terasy je tvořena fluviálními písčitými štěrky, místy s nepravidelnými polohami proměnlivě 
jílovitých písků. Svrchní část údolní terasy  je tvořena souvrstvím povodňových hlín. 
Glaciální sedimenty nejsou na lokalitě zastoupeny. Přímé předkvartérní podloží v širším okolí 
zájmového území je tvořeno sedimenty neogenního stáří. Jedná s převážně o vápnité jíly až 
jílovce, typické šedé až modrošedé barvy, ojediněle s laminami jílovitého písku. S přibývající 
hloubkou přecházejí jíly až ve slabě diageneticky zpevněné jílovce. Pod neogenními 
sedimenty jsou uloženy zpevněné sedimenty karbonského vývoje ostravské uhelné pánve.  

Hlavním zástupcem půd jsou glejové fluvizemě. Dále se zde vyskytují gleje, včetně 
močálových půd a mokřady, porostlé rákosinami. Posuzovaný záměr se nachází 
v průmyslovém areálu ŽDB GROP a.s. . Horninové prostředí a půda může být ovlivněna 
pouze nepřímo přes materiál tvořící stavební konstrukci haly.  

Fauna a flóra 

Geobotanická systém 

Fytogeografická oblast :   Mezofyticum 

Fytogeografický obvod :   Karpatské mezofyticum 

Fytogeografický okres :   č. 83 Ostravská pánev 

 

Biogeografický systém 

Podprovincice :  Polomská 

Biografický region :  2.4 Pooderský 

Bioregion se nachází ve střední části Slezska, zabírající centrální část geomorfologického 
celku Ostravská pánev. Území Pooderského bioregonu pak pokračuje k severu do Polska, kde 
leží jeho jádro. Bioregion tvoří nivami řeka Odra spolu s přítoky a je typicky nivní, 4. 
vegetačního stupně se středoevropskou vlhkomilnou a mokřadní biotou, která souvisí 
s Polonikem. Mimo území poznamenané antropogenními vlivem člověka, se zde vyskytují  
vlhké louky, rybniční soustavy a lužní lesy. Bioregion je dále tvořen vyčleněnou širokou 
nivou řeky Odry. Reliéf charakter roviny s členitostí 5 - 20 m.  

Flóra 

Okolí zájmového území (haly TPD) tvoří parkové plochy s udržovanými travnatými 
plochami, listnatými keři a vzrostlou výsadbou konifer, listnáčů, stáří cca 20-25 let.  Kulturní 
traviny tvoří například  lipnice roční (Poa annua), lipnice luční (Poa pratensis), srha laločnatá 
(Dactylis glomerata), bojínek luční (Phleum pratense), a jílek vytrvalý (Lolium perene). 
Vyskytují se zde i plevelnaté rostliny pýr plazivý (Agropyron repens), pampeliška podzimní 
(Leontodon autumnalis), pameliška obecná (Taraxacum officinale)  bršlice kozí nohou 
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(Aegopodium podagraria), jetel plazivý (Trifolium repens), jitrocel kopinatý (Plantago 
lanceolata), jitrocel větší (Plantago major).     Travnaté plochy jsou v podniku udržovány 
pravidelným sekáním. Na suchých stanovištích se vyskytuje pěťour malokvětý (Galinsoga 
parvoflora),  mochna husí (Potentilla anserina).  Dále zde můžeme nalézt rdesno ptačí 
(Polygonum aviculare), nebo kopřivu žahavku (Urtica urens).  

Z listnatých keřů se vyskytuje svída krvavá a bílá (Swida sanquinea a S alba), pamelník bílý 
(Symphoricarpos albus), ptačí zob obecný (Lingustrum vulgare), tis červený (Taxus bacata) a 
jalovec chvojka (Juniperus sabina).  

Z dřevin smrk Pančičova (Picea omorica), smrk pichlavý (Picea pungens), trnovník akát 
(Robinia pseudoacacia), líska obecná (Corylus avellana) a dub červený (Quercus rubra), lípa 
srdčitá (Tilia cordata), javor mléč (Acer platanoides), javor jasanolistý (Acer negundo).               
Na neudržovaných plochách či bývalých skládkách, mezideponiích, se vyskytuje vratič 
obecný (Tanacetum vulgare), pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris), pupalka dvouletá 
(Oenothera bienis), sadec konopáč (Eupatorium cannabium), barborka obecná (Barbarea 
vulgaris), divizna malokvětá (Verbascum thapsus), celík, zlatobýl kanadský (Solidago 
canadensis), heřmánek terčovitý (Matricaria suaveolens), kapustku obecnou (Lapsana 
thapsus), starček obecný (Senecio vulgaris), pcháč oset (Cirsium arvense), lopuch plstnatý 
(Lappa tomentosum), turanku kanadskou (Conyza canadensis), kopřivu dvoudomou (Urtica 
dioica). Z travin se vyskytuje třtina křovištní (Calamagrostis epigeios). Náletové druhy např. 
bříza bělokorá (Betula alba), topol černý (Populus nigra), vrba jíva (Salix caprea) a topol 
osika (Populus tremula).  

Invazní druhy 

V areálu podniku se nachází i křídlatka japonská (Reynoutria japonica), její rozvoj podnik 
potlačuje.  

Fauna 

Můžeme zde nalézt zástupce polodivoké kočky domácí (Felis domestica), hraboše polního 
(Crotus arvalis), potkana (Rattus norvegicus), myš domácí (Mus musculus). V areálu se 
vyskytuje zajíc polní (Lepus europaeus). Z hmyzožravců je zde zastoupen ježek východní 
(Erinaceus concolor). Ptáci jsou zastoupeni např. strakou obecnou (Pica pica), vrabcem 
domácím (Passer domesticus), pěnkavou obecnou (Fringilla celebs), sýkorou  koňadrou 
(Parus major), kosem černým (Turdus merula), hrdličkou zahradní (Streptopelia decaocto), 
bažantem obecným (Phasianus colchicus). V zimě se v zájmovém území vyskytuje havran 
polní (Corvus frunileus), kavka obecná (Corvus monedula). 

Krajina 

Zájmovou lokalitu můžeme zařadit do typu  tzv.  kulturní krajiny (pozměněné působením 
člověka). Rozvoj  průmyslu v této oblasti v 18. století, znamenal pro zdejší krajinu výraznou 
změnu, v minulosti zde totiž bylo převážně rozptýlené osídlení tzv. slezského typu 
(zemědělské usedlosti, samostatné domy apod.). Kulturní a architektonické prvky krajiny 
nebudou posuzovaným záměrem ovlivněny. Posuzované záměr není součástí území se 
zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny.  Jižně od areálu podniku se nachází regionální 
biocentrum Heřmanický rybník (jedná se o vodní nádrže a břehový porost), napojené 
nadregionálním biokoridorem na řeku Odru a východním směrem od areálu se nachází 
regionální biocentrum Baginec (jedná se o lesní porost).  

Obyvatelstvo, hmotný majetek a kulturní památky 

Město Bohumín obývá přibližně 23 000 obyvatel a je rozprostřeno na ploše cca 31 km2. 
Záměr je umístěn do průmyslových hal v areálu podniku a záměrem nedojde k dotčení 
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hmotného majetku. Kulturní památky se v blízkosti areálu ŽDB GROUP a.s. nenacházejí 
(kulturní památkou je budova nádraží, radnice, fara a kostel ve Starém Bohumíně, vzdálenost 
cca 2 km). Realizací investičního záměru nebudou tyto objekty ovlivněny. 

C.3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho 
únosného zatížení 

Kvalita životního prostředí v dotčeném území je ovlivněna antropogenními vlivy. Oblast je 
součástí tzv. ostravské pánve, pro kterou je charakteristická silná průmyslová činnost. 
Dotčenými složkami prostředí v území jsou hlavně povrchové vody a atmosféra (jsou 
vystaveny znečišťování z místních zdrojů a také působením znečišťování z dálkového 
přenosu). Pro zájmovou oblast jsou typické lidskou činností pozměněné ekosystémy.                     
a jedná se o území se sníženou krajinotvornou hodnotou. Pro Město Bohumín je typické 
uvnitř centra města poměrně blízké umístění vysokého počtu průmyslových a výrobních 
jednotek (podobně jako například průmyslová a výrobní jednotky ve městě Ostrava, část 
Vítkovice).  

D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ 
ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a 
hodnocení jejich velikosti a významnosti 

1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů 
Posouzení vlivu na zdraví bylo provedeno Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě a je 
obsahem samostatné přílohy tohoto dokumentu. V následujícím textu jsou uvedeny  
nejdůležitější závěry vypracovaného posouzení vlivu na veřejné zdraví. 

Vliv fyzikálních faktorů 

Současná hluková situace 
Hlukovou situaci v okolí výpočtových bodů lze v současné době považovat za nevyhovující, 
neboť je pravděpodobně příčinou obtěžování v denní době a rušení spánku v noční době a již 
v současné době pravděpodobně dochází k překročení hygienických limitů pro hluk z dopravy 
a ze stacionárních zdrojů v denní i noční době. Příspěvek hluku ze současného provozu 
patentomosazovací linky není znám. 
 
Hluková situace po realizaci záměru 
Realizací záměru se hluková situace v okolí výpočtových bodů v porovnání současným 
stavem téměř nezmění (nepatrné odlišné hodnoty LAeq jsou zanedbatelné v rámci nejistoty 
modelu). Samotný příspěvek hluku z provozu patentomosazovací linky nebude 
pravděpodobně překračovat limity pro hluk ze stacionárních zdrojů a nebude zdrojem 
obtěžování a rušení spánku. Ovšem vzhledem ke značným nejistotám, vycházejících z 
absence stanovení podílů jednotlivých stacionárních zdrojů hluku v ŽDB a ostatních firem v 
předmětné lokalitě, je nutno důrazně doporučit provedení měření k určení příspěvků 
jednotlivých zdrojů hluku, identifikace zdroje hluku, u kterého byla zjištěna tónová složka v 
pásmu 315 Hz a současně co nejdříve zahájit realizaci protihlukových opatření na zdrojích 
nevyhovujících legislativním předpisům. 
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Vliv chemických škodlivin  
Na základě údajů z rozptylové studie je pravděpodobné, že současný provoz 
patentomosazovací linky nepředstavuje významné zdravotní riziko pro obyvatele přilehlých 
rezidenčních oblastí města Bohumína a okolí. Navrhovaný záměr, vycházející ze dvou 
variant, lišících se vstupními emisními daty pro PM, nebude rovněž pravděpodobně 
představovat v ani jedné variantě zvýšené zdravotní riziko spojeného s expozicí sledovaným 
látkám zejména pro obyvatele žijící v oblasti V části Nového Bohumína a přiléhajících částí 
Záblatí a Pudlova. Varianta č. 1, vycházející z emisních parametrů PM uvedených v BAT 
představuje zhoršení krátkodobých i dlouhodobých příspěvků PM o jeden řád ve srovnání se 
současným stavem. I když uvedené příspěvky pro oba stavy nepřekračují stanovené limitní 
koncentrace ani doporučené hodnoty WHO, zejména krátkodobý koncentrační příspěvek PM 
ve variantě č.1 může být považován jako významný ve vztahu k denní imisní koncentraci 
PM10 v Bohumíně a společně s ostatními zdroji by se mohl podílet na pokračujícím 
nepříznivém trendu krátkodobých koncentrací a tím i zvýšeným zdravotním rizikům. Varianta 
č.2, vycházející z reálných emisních parametrů naměřených na podobné, již existující, 
patentobronzovací lince v ŽDB a.s., představuje zlepšení krátkodobých i dlouhodobých 
příspěvků PM o jeden řád ve srovnání se současným stavem. V případě, že se jedná o 
obdobné procesy (mokrý proces úpravy při kterém dochází k minimálnímu úniku tuhých látek 
do ovzduší) s podobnými emisními charakteristikami. 

Vliv biologických faktorů 

Navrhovaná zinkovací linka nepředstavuje zdroj žádných organismů 

Socioekonomické faktory 

Společnost ŽDB GROUP a.s. je významným zaměstnavatelem, který poskytuje zaměstnání 
převážné většině ekonomicky aktivních obyvatel nejen z Bohumína, ale také z jeho blízkého 
okolí. Nyní zaměstnává 3000 lidí. Míra nezaměstnanosti ve městě Bohumíně v měsíci březnu 
2008 byla 10,29% (průměrná nezaměstnanost v ČR v únoru 2008 byla 5,9%). Navrhovaný 
záměr předpokládá udržení a případné zvýšení zaměstnanosti v regionu a může pozitivně 
ovlivnit socioekonomickou situaci v oblasti. 

2. Vlivy na ovzduší a klima 
Rozptylová studie byla vypracována společností AZ GEO, s.r.o. pro využití                        
v procesu EIA akce „Patentopomosazovací termodifuzní linka, ŽDB GROUP a.s.“. 

Plošné rozložení koncentrací 

Stávající stav 

Roční imisní příspěvky dosahují maximálních hodnot do vzdálenosti prvních stovek metrů od 
zdroje. V nejbližší obydlené oblasti dosahují cca 10% maximálních hodnot. 

V případě 24-hodinových koncentrací suspendovaných částic PM10 se do plošného rozložení 
koncentrací významněji promítá reliéf terénu, ale i přesto lze říci, že imisní příspěvky 
dosahují maximálních hodnot v blízkosti zdroje. V nejbližší obydlené oblasti dosahují cca 
20% maximálních hodnot. 

Cílový stav 

Po realizaci posuzované výstavby linky nedojde k významnější změně v plošném rozložení 
koncentrací.  Dojde pouze k snížení imisní zátěže, nejvíce patrné v případě suspendovaných 
částic. 
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Ovlivnění ovzduší v místě nejbližší obytné zástavby 

Nejbližší stavby pro bydlení se nacházejí ve vzdálenosti cca 600 m východně a cca 700 m 
severně od zdrojů znečištění.  

Za současného stavu lze očekávat v místě nejbližší obytné zástavby roční imisní příspěvky na 
úrovni cca 10% maximálních vypočtených hodnot, v případě krátkodobých koncentrací 20% 
nejvyšších vypočtených příspěvků. 

Jak prokázaly provedené výpočty, dojde k poklesu úrovně imisních příspěvků, takže 
z hlediska vlivu na populaci v místech nejbližší obytné zástavby bude nový stav lepší než 
stávající imisní situace. 

Srovnání s imisními limity 

Procentuální podíl maximálních vypočtených imisních příspěvků vzhledem k imisním 
limitům platných pro rok 2010 tvoří následující tabulku. 

Tabulka č. 19 Podíl imisních příspěvků a imisního limitu 

Kontaminant Doba průměrování 
Maximální imisní 

příspěvek / 
imisní limit 

Jednotka 

Stávající stav 

PM10 1 rok 0.59 % µg/m3

PM10 24 hodin 12.59 % µg/m3

NO2 1 rok 0.03 % µg/m3

NO2 1 hodina 0.18 % µg/m3

SO2 24 hodin 7.10-4 % µg/m3

SO2 1 hodina 0.01 % µg/m3

CO 8 hodin 0.22 % µg/m3

HCl* 1 rok 1.20 % µg/m3

Cílový stav - při použití údajů BAT 
PM10 1 rok 2.62 % µg/m3

PM10 24 hodin 62.35 % µg/m3

NO2 1 rok 0.06 % µg/m3

NO2 1 hodina 0.46 % µg/m3

SO2 24 hodin 2.10-4 % µg/m3

SO2 1 hodina 3.10-3 % µg/m3

CO 8 hodin 0.01 % µg/m3

HCl* 1 rok 4.99 % µg/m3

Zn* 1 rok 2.10-3 % µg/m3

Cílový stav - při korekci emisí dle linky č.803 
PM10 1 rok 0.02 % µg/m3

PM10 24 hodin 0.45 % µg/m3

NO2 1 rok 0.06 % µg/m3

NO2 1 hodina 0.46 % µg/m3

SO2 24 hodin 2.10-4 % µg/m3

SO2 1 hodina 3.10-3 % µg/m3

CO 8 hodin 0.01 % µg/m3
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Kontaminant Doba průměrování 
Maximální imisní 

příspěvek / 
imisní limit 

Jednotka 

Zn* 1 rok 2.10-3 % µg/m3

* pro posuzovaný kontaminant není imisní limit stanoven, použito orientační srovnání s referenční 
hodnotou dle kapitoly 2.4 

pozn: - emise zinku není u stávajícího procesu sledována,  

  - za stávajícího stavu je na lince č. 803, která byla použita jako referenční výroba k posuzované 
patentopomosazovací lince, emise HCl pod mezí detekce použité měřicí metody, tudíž 
předpokládáme, že i emise HCl z navržené linky budou zanedbatelně nízké 

Stávající stav 

Stávající stav odpovídá imisnímu zatížení v městě Bohumín, kde je dlouhodobě překračován 
limit u prachových částic PM10. Denní imisní příspěvky dosahují v maximu cca 12 % 
imisního limitu, v případě ročních koncentrací PM10 činí vypočtený imisní příspěvek 
charakterizující stávající stav maximálně 0,6 % imisního limitu. 

Ostatní sledované kontaminanty vykazují v modelu řádově nižší hodnoty než je stanovený 
imisní limit a lze je tedy hodnotit jako nevýznamné. 

Vypočtený imisní příspěvek chlorovodíku a zinku, pro které není stanoven imisní limit, byl 
srovnán s referenční hodnotou těchto polutantů (viz kapitola 2.4 rozptylové studie). 
Vypočtený imisní příspěvek je o 2-4 řády nižší než referenční koncentrace, tudíž nelze 
očekávat negativní vlivy na zdraví obyvatel. 

Cílový stav 

Modelové řešení cílového stavu vykazuje ve srovnání se stávající situací snížení imisních 
příspěvků vedoucí ke snížení celkových imisních koncentrací v okolí lokality. V případě 
suspendovaných částic lze očekávat snížení imisních příspěvků až o 1 řád. 

U žádného z obou modelových scénářů nepřekročí imisní příspěvky platné imisní limity. 
Očekávané roční imisní příspěvky PM10 jsou na úrovni řádově nižší než hodnota imisního 
limitu. Nejvyšší imisní příspěvek ve vztahu k imisnímu limitu lze očekávat u 24-hodinových 
koncentrací PM10, který činí 62,35 % v případě použití maxima údajů BAT pro výpočet 
emisního toku z chemické části a 0,45% v případě korekce emisí dle obdobné, objednatelem 
provozované, linky č.803. V případě použití hodnot BAT lze hovořit o výrazném zhoršení 
emisí tuhých látek do ovzduší, ale jak již bylo uvedeno v kapitole 1.3.2. při porovnání údajů 
s obdobnými procesy např. patentobronzovací linka ŽDB (produkce a technologický proces je 
obdobný, jako u plánované linky) lze říci, že např. u PM10 je hmotnostní tok při použití údajů 
BREF o 3 řády vyšší než je dosahováno při reálném provozu. Posuzovaný provoz využívá 
mokrý proces úpravy a dochází při něm k minimálním únikům tuhých látek do ovzduší. Údaje 
z BREF reprezentují rozmezí hmotnostních toků všech procesů, které jsou v tomto dokumentu 
zahrnuty (včetně suchých procesů), takže nejvyšší hodnoty referenčních hmotnostních toků 
v BREF jsou oproti emisím z navrženého záměru nadhodnocené. 

Obdobně lze hodnotit i příspěvek HCl, kdy v případě linky č.803 jsou na základě měření 
emisí uváděny nulové hodnoty. V případě zinku je příspěvek nevýznamný již při výpočtu 
s vysoce nadhodnocenou hodnotou, uvedenou v BAT.   

Imisní příspěvky ostatních modelovaných znečišťujících látek, které mají stanoven imisní 
limit, budou řádově nižší než úroveň imisních limitů platných pro rok 2010. 
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Platné imisní limity jsou již v současnosti v okolí lokality překračovány v případě PM10. 
Problém suspendovaných částic a souvisejících polycyklických aromatických uhlovodíků 
zasahuje celou ostravskou aglomeraci. Ani přes očekávané významné snížení imisní zátěže 
spojené s provozem nové linky proto nelze v budoucnu očekávat plnění imisních limitů 
PM10. Navržená opatření však mohou významně zlepšit imisní situaci z hlediska lokálně se 
vyskytujících znečišťujících látek.  

Navrženou patentomosazovací linku (nahrazení technologie, která nesplňuje podmínky 
BAT, technologií, která BAT splňuje) je nutno z pohledu kvality ovzduší hodnotit jako 
záměr, který je pozitivní a vede ke zlepšení kvality ovzduší v Bohumíně. 
V případě provozu stávajících linek a nové linky ve zkušebním provozu lze očekávat dočasné, 
málo významné zhoršení současného stavu, které bude způsobeno imisním příspěvkem nové 
linky. Tento imisní příspěvek bude tvořit řádově max. jednotky % emisí celé posuzované 
výroby. 

Hlavní závěry rozptylové studie je možno shrnout do následujících bodů: 

1) Na základě kartografické interpretace znečištění ovzduší je zřejmé, že maxima imisních 
příspěvků lze očekávat nejvýše ve vzdálenosti 500 m od hodnocené patentopomosazovací 
linky.  Tato skutečnost platí jak pro stávající situaci, tak i pro stav po realizaci 
rekonstrukce posuzované výroby. 

2) Nejbližší stavby pro bydlení se nacházejí ve vzdálenosti cca 600 m východně a cca 700 m 
severně od zdrojů znečištění.  Za současného stavu lze očekávat v místě nejbližší obytné 
zástavby roční imisní příspěvky na úrovni cca 10% maximálních vypočtených hodnot, 
v případě krátkodobých koncentrací 20% nejvyšších vypočtených příspěvků. 

3) Sledované kontaminanty vykazují v modelu imisní příspěvky řádově nižší než hodnoty 
imisních limitů, nicméně je nutno vzít v potaz, že na znečištění ovzduší v okolí se nepodílí 
pouze posuzované linky. 

4) Po výstavbě nové linky nepřekročí u žádného z obou modelových scénářů imisní 
příspěvky platné imisní limity. Imisní příspěvky suspendovaných částic PM10 budou na 
úrovni maximálně cca 62,35% (scénář dle BAT, tzn. výrazně nadhodnoceno – viz kapitola 
1.3.2 a 3.4.2), resp. cca 0,45% (scénář dle obdobné linky provozované objednatelem) 
imisního limitu. Imisní příspěvky ostatních modelovaných znečišťujících látek, které mají 
stanoven imisní limit, budou o několik řádů nižší než úroveň imisních limitů platných pro 
rok 2010, resp. než použité referenční hodnoty v případě Zn a HCl.  

5) Modelové řešení cílového stavu vykazuje ve srovnání se stávající situací snížení imisních 
příspěvků suspendovaných částic PM10, které představují na lokalitě z hlediska ochrany 
ovzduší nejvýznamnější problém. Znečištění ovzduší ostatními polutanty zůstane na 
stávající úrovni. Výjimkou je nevýznamný nárůst NO2, který však nezpůsobí významnější 
zhoršení kvality ovzduší (stávající imisní koncentrace NO2 jsou o 3-4 řády pod imisními 
limity.. Realizace záměru povede ke snížení celkového znečištění ovzduší v okolí lokality. 
Platné imisní limity stanovené pro PM10 jsou v současnosti v okolí lokality překračovány. 
Problém suspendovaných částic a souvisejících polycyklických aromatických uhlovodíků 
zasahuje celou ostravskou aglomeraci. Ani přes očekávané snížení imisní zátěže spojené 
s výstavbou posuzované linky proto nelze v budoucnu očekávat plnění imisních limitů 
PM10.  

6) Dalším významným přínosem bude vyloučení kyanidů z technologického procesu a s tím 
spojené odstranění těchto emisí.  
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Realizací posuzované výstavby patentomosazovací linky dojde pravděpodobně ke zlepšení 
kvality ovzduší v Bohumíně, nelze tudíž očekávat negativní vliv záměru na zdraví obyvatel 
v přilehlých obytných zónách ani na okolní ekosystémy. 

3. Vlivy na hlukovou situaci  
Hluková studie byla vypracována RNDr. Vladimírem Sukem pro využití                        
v procesu EIA akce „Patentopomosazovací termodifuzní linka, ŽDB GROUP a.s.“. 

Zdroje liniové 

Příjezd do areálu je z ul. Bezručova (II/471) a Revoluční přes vrátnici č. 2 a dále po 
vnitrozávodních komunikacích.  V současné době činí dopravní nároky provozu patentovny 
přibližně 3-4 nákladní automobily denně. Provoz nové technologie na ocelárně zvýší stávající 
dopravní nároky o 1 - 2 kamiony denně, a to za předpokladu, že veškerá produkce bude 
směrována na silnici (nejméně příznivý případ).  Automobilová nákladní doprava probíhá 
převážně v denní době. Provoz na ul. Bezručova byl odvozen z výsledků celostátního sčítání 
dopravy v r. 2005, provoz na ul. Revoluční a provoz přes vrátnici č.2 byl zjištěn sčítáním 
vozidel v dopravním proudu ve dnech 18. – 21.3. 2008. Pro účely výpočtu byla ul. revoluční 
rozdělena na 2 úseky, úsek A od křižovatky s ul. Bezručova k vrátnici a úsek B od vrátnice 
podél areálu směrem na jih. 

Zdroje bodové 

Bodovými zdroji hluku jsou výtlačná potrubí ventilátorů pro odvod spalin z austenizační pece, 
odtah ze sušky drátu a odtah z lázní. Akustické výkony na hlavě komína byly stanoveny 
výpočtem z odsávaného množství, a průměru výtlačného potrubí.   

Zdroje plošné 

Za zdroje plošné je v tomto případě považována střešní konstrukce haly, kde budou 
instalována hlučná zařízení.  

Dle měření provedeného na sestavě linek ve vedlejší hale patentovny jsou ekvivalentní 
hladiny akustického tlaku v prostoru obsluhy odvíjedel, ventilátorů a sušky drátů  na úrovních 
uvedených v následující tabulce. 

1. Hluk ze vzduchotechnických zařízení nebude ve spektrální charakteristice 
vykazovat tónovou složku 

Souhrn výsledků výpočtu je uveden v následující tabulce. 

Tabulka č. 20 Změny ekvivalentní hladiny hluku ze stacionárních zdrojů 

Výp. bod č. výška [m] LAeq,T [dB] 
souč. stav 

LAeq,T [dB] 
cílový stav 

LAeq,T [dB] 
příspěvek 
záměru 

  denní doba 

1 25.0 51.4 51.4 22.4 

2 28.0 52.6 52.6 33.5 

  noční doba 

1 25.0 51.4 51.4 22.4 

2 28.0 46.7 46.7 33.5 
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Z uvedených výsledků výpočtu vyplývá, že hygienický limit v ekvivalentní hladině 
akustického tlaku je  u staveb situovaných v širším okolí areálu fy. ŽDB GROUP, a.s. 
překročen, zejména v době noční. Ve spektrální charakteristice emitovaného hluku byla 
měřením prokázána přítomnost tónové složky. Provoz hodnoceného záměru se na hlukové 
zátěži lokality pravděpodobně vůbec neprojeví. Tento stav je způsoben větší vzdáleností 
hodnoceného zdroje od chráněných prostorů, jeho odstíněním okolními průmyslovými 
budovami a relativně nižšími akustickými výkony instalovaných zdrojů hluku.  
 
Jak vyplývá z výsledků výpočtu uvedených v tabulce č. 6, nedojde vlivem hodnoceného 
záměru ke změně ekvivalentní hladiny dopravního hluku.  
 
7.2. Požadavky Nařízení vlády č. 148/2006 Sb.  
Dle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací, § 11, odst. 4, se nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A v 
chráněném venkovním prostoru  se stanoví součtem základní hladiny hluku  LAeq,T = 50 dB 
a příslušné korekce pro denní nebo noční dobu a místo podle přílohy č. 3.
korekce   -10 dB ......  noční doba 
               -5 dB ……. tónová složka 
 
Na základě výsledků uvedených v tab. č.5, 7 a 9 lze konstatovat, že 
za současného stavu vlivem provozu areálu fy. ŽDB Group, a.s. v Bohumíně, v 
chráněném venkovním prostoru, definovaném v souladu s § 30, odst. 3) zákona 258/2000 
Sb.: 
 
a) pravděpodobně dochází  k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině 
akustického tlaku, korigovaného na hluk s tónovou složkou pro hluk ze stacionárních zdrojů v 
osmi nejhlučnějších hodinách v denní době. 
  
b) dochází k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro 
hluk ze stacionárních zdrojů v nejhlučnější hodině noční době 
 
v cílovém stavu vlivem provozu areálu fy. ŽDB Group, a.s. v Bohumíně, v chráněném 
venkovním prostoru, definovaném v souladu s § 30, odst. 3) zákona 258/2000 Sb.: 
 
a) nadále bude docházet k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině 
akustického tlaku korigovaného na hluk s tónovou složkou, pro hluk ze stacionárních zdrojů 
v osmi nejhlučnějších hodinách  v denní době, nedojde ovšem ke zhoršení.  
 
b) nadále bude docházet k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině 
akustického tlaku pro hluk ze stacionárních zdrojů v nejhlučnější hodině v noční době, 
nedojde ovšem ke zhoršení.  
 
vlivem provozu samotné patentovací linky  v areálu fy. ŽDB Group, a.s. v Bohumíně,  za 
dodržení podmínek uvedených v kap. 7.1., v chráněném venkovním prostoru, 
definovaném v souladu s § 30, odst. 3) zákona 258/2000 Sb.:  
 
a) nedojde k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro 
hluk ze stacionárních zdrojů v osmi nejhlučnějších hodinách  v denní době.  
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b) nedojde k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro 
hluk ze stacionárních zdrojů v nejhlučnější hodině noční době.  
 
c) vlivem automobilového provozu vyvolaného provozem linky nedojde ke změně 
ekvivalentní hladiny dopravního hluku 

 

4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 
V areálu se nevyskytují povrchové vody, které by mohly být záměrem ovlivněny. 
V zájmovém území se nachází několik míst starých ekologických zátěží, jedna z nich se 
nachází v prostoru stávající mořírny  umístěné ve stejném průmyslovém objektu (jedná se o 
znečištění  připovrchové zóny, stavebních konstrukcí a podzemní vody způsobené provozem 
mořírny v minulosti).  

Navrhovaným záměrem nedojde k negativnímu působení na povrchové či podzemní vody, 
naopak realizací záměru a tím k minimalizování působení negativních vlivů na ŽP.  

5. Vlivy na půdu 
Vzhledem k umístění záměru se negativní vlivy nepředpokládají. Záměr nepředstavuje nároky 
na dočasný nebo trvalý zábor zemědělského a půdního fondu. Záměrem také nebudou dotčeny 
parcely určené k plnění funkce lesa. Investiční záměr bude realizován převážně ve stávajících 
prostorách. Žádné nerostné zdroje nebudou předmětnou stavbou dotčeny. 

6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 
Investiční záměr neovlivní horninové prostředí, navržený záměr bude probíhat uvnitř budovy, 
která je stavebně pro instalaci technologie tohoto typu navržena. Podlahy budou izolovány               
a budou pro chemikálie nepropustné pro škodliviny. 

7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 
Negativní vlivy na flóru, faunu a ekosystémy se nepředpokládají. Výskyty zvláště chráněných 
druhů nebyly prokázány. 

8. Vlivy na krajinu 
Krajinný ráz nebude záměrem změněn. Kulturní a architektonické prvky krajiny nebudou 
záměrem negativně ovlivněny. Stavbou nebudou ovlivněny zvláště chráněná území,VKP 
apod..  

9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 
Realizaci posuzovaného záměru, který bude situován do soustavy průmyslových hal v areálu 
ŽDB GROUP a.s., nebudou dotčeny kulturní památky ani hmotný majetek. 

 

D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti 
a významnosti  a možnosti přeshraničních vlivů 
Záměr svým vlivem nepřesáhne hranice České republiky. Studie hluku, rozptylová studie              
a studie vlivu na veřejné zdraví, vylučuje významné ovlivnění složek ŽP v důsledku realizace 
záměru  a tyto také budou nevýznamné za hranicemi areálu podniku. Komplexní vlivy 
zpracovávaného investičního záměru "Patentopomosazovací termodifuzní linka" na životní 
prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. se na základě provedených studií neprojeví.  
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D.III. Charakteristika enviromentálních rizik při možných haváriích a nestandartních  
stavech 

Možné havárie a nestandardní stavy se mohou projevit závadou na stavebním zařízení 
(podklad linky, závada v izolaci budovy a jejím ochranném vlivu), závadou na 
technologických částech zařízení (vyhřívání, chlazení, posun drátu, odsávání zplodin). Jejich 
poškození či uvedení do nestandardního stavu se projeví výpadkem provozu zařízení a jeho 
odstavením. V případě nutnosti havarijního vypuštění obsahu van s roztoky bude okolí 
chráněno havarijními vanami (jsou součástí technologického vybavení linky), které pojmou 
s dostatečnou rezervou obsah celé provozní náplně Patentopomosazovací termodifuzní linky .  

Za cca 30 let činnosti provozu z OK došlo nedošlo k jediné havárii.  

Pro prevenci havárie budou prováděny pravidelné bezpečnostní a protipožární prověrky, 
kontrolní prohlídky a pravidelná údržba podle ustanovení provozního řádu technologické 
linky. Provedené kontrolní úkony a revize budou zaznamenávány do provozního deníku. 
Porucha zařízení nepředstavuje z tohoto důvodu environmentální riziko. 

Jako součást havarijních opatření budou prováděna emisní měření podle požadavků 
legislativy o ovzduší, aktualizací havarijního plánu, požárního a evakuačního plánu, 
dodržováním harmonogramu údržby a kontroly.  

Pro prevenci havárií budou prováděny pravidelné bezpečnostní, protipožární prověrky, 
kontrolní prohlídky a pravidelná údržba dle pokynů provozního řádu. Kontroly a revize budou 
zaznamenávány do provozního deníku. Taktéž budou prováděna emisní měření podle 
požadavků legislativy o ovzduší, aktualizace havarijních plánů, požárního a evakuačního 
plánu apod. V případě havarijního či nestandartního stavu dojde k neprodlenému odstranění 
příčin a následků havárie (postup bude podrobně stanoven v provozním a havarijním řádu).  

 

D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, snížení, vyloučení, popřípadě kompenzaci 
nepříznivých vlivů na životní prostředí  

Opatření pro omezení nepříznivých vlivů na životní prostředí lze formulovat podle fáze 
projektu, kdy budou použita: 

opatření v průběhu přípravy investičního záměru 

 detailní technologické řešení projektované "Patentopomosazovací termodifuzní linka" 
bude provedeno na základě konzultací s příslušnými orgány ochrany životního 
prostředí. Hlavními kriterii budou kriteria ochrany životního prostředí – především 
hluku, atmosférických emisí a produkce odpadních vod. 

 při zpracovávání projektu bude chráněna stávající zeleň v areálu ŽDB GROUP a.s 

 časový harmonogram prací bude navržen tak, aby umožnil navezení technologie              
"Patentopomosazovací termodifuzní linka" v co nejkratším možném čase. 

opatření v průběhu výstavby investičního záměru 

 organizace návozu technologie do areálu ŽDB bude provedena tak, aby hlučné práce  
a práce spojené s emisemi do ovzduší byly prováděny po co nejkratší dobu 

 případné hlučné práce při přípravě budovy pro technologii budou prováděny v denní 
době  

 bude zpracován „Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“. 
Zpracovaný plán bezpečnosti bude přístupný všem na staveništi po celou dobu 
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realizace stavby. V průběhu stavby bude koordinátor plán bezpečnosti také                        
i aktualizovat. Detailnější popis bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZ) při práci bude 
uveden v dalším stupni projektové dokumentace. Stavba bude prováděna převážně              
v uzavřeném prostoru stávajícího objektu. 

 při demoličních pracích zamezit vzniku nadměrné prašnosti např. nasycením prašných 
míst v prostoru určeném k demolici vodou, event. vytvořením vodní clony, apod. 

 v rámci omezování tuhých odpadů ze stavební výroby je potřebné chránit materiály, 
které mohou byt znehodnoceny nebo poškozeny nevhodným skladováním nebo 
manipulaci (např. kontejnery, přístřešky, zpevněné plochy pro skladování apod.) 

 provádět čistění pneumatik dopravních prostředků, případně podvozků ostatních 
stavebních mechanismů před jejich výjezdem ze staveniště; kropení a čistění 
veřejných komunikací v prostoru výjezdu ze staveniště 

 pro přepravu sypkých materiálů nutno použít vhodných dopravních prostředků; 
skládky sypkých materiálů zakrýt celtami nebo foliemi 

 určit místa pro soustředění odpadu roztříděného dle druhu materiálu (využitelné - 
nevyužitelné, určené k likvidaci, určené k odvozu na skládku, apod.) 

 na staveništi dodržovat hygienické předpisy a garantovat dodržení hlukových limitů 
v průběhu stavby ve venkovním prostoru ve smyslu vyhlášky 148/2006Sb. - Nařízení 
vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Dodavatel zajistí pro 
provádění prací taková zařízení (převážně kompresory, bourací kladiva, apod.), která 
při provozu nebudou překračovat povolenou hladinu hluku 

 respektovat veškerá hygienická opatření v objektech zařízení staveniště, zejména               
v šatnách, sociálních zařízeních, jídelnách, ubytovnách a zdravotních střediscích. 

opatření v průběhu provozu investičního záměru 

 údržba technologických zařízení areálu bude prováděna tak, aby bylo zajištěno jejich 
zneškodnění v souladu s platnou legislativou 

 během provozu linky budou prováděny pravidelné údržbářské úkony pro preventivní 
zajištění bezpečnosti provozu 

 podle předepsaného harmonogramu budou prováděna měření emisí škodlivin a měření 
kvality pracovního prostředí autorizovanou firmou podle požadavků legislativy                   
a kompetentních orgánů 

 Při provozu je nutné dodržet podmínky pro minimalizaci provozních úniků závadných                     
a nebezpečných látek a dále základní požadavky pro manipulaci s jednotlivými 
nebezpečnými látkami ve vztahu k možným havarijním únikům. 

 vypracovat pracovní instrukce 

 vypracovat pravidla pro manipulaci s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky 
(látky žíravé) a tato pravidla projednat s příslušným orgánem veřejného zdraví 

 provést kategorizaci prací na pracovišti 

 řídit se havarijními plány 

 zajišťovat provádění předepsaných zkoušek, revizí a školení pracovníků 

 splnit podmínky pro provoz středního zdroje znečišťování ovzduší, zajistit 
autorizované měření emisí  
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 během provozu provádět pravidelné údržbářské úkony pro preventivní zajištění 
bezpečnosti provozu  

 podle předepsaného harmonogramu budou prováděna měření emisí škodlivin a měření 
kvality pracovního prostředí autorizovanou firmou podle požadavků legislativy                   
a kompetentních orgánů 

opatření po ukončení provozu projektované linky z OK - Patentopomosazovací 
termodifuzní linka 

 technologický celek bude po ukončení provozu posouzen z hlediska jeho další 
využitelnosti – například na náhradní díly nebo jako část obdobného technologického 
celku 

 nepoužitelné součásti budou vyřazeny a bude s nimi nakládáno jako s odpady a bude 
respektováno pořadí priorit nakládání (přednost má materiálové využití) 

 stavební součásti budovy, které souvisejí s projektovanou technologickou 
Patentopomosazovací termodifuzní linkou, budou zneškodněny jako demoliční odpad 

Na základě zhodnocení všech relevantních údajů o realizaci stavby a s přihlédnutím ke všem 
souvisejícím skutečnostem lze říci, že při dodržení technologické kázně v průběhu výstavby 
nejsou potřebná dodatečná opatření k prevenci, eliminaci, minimalizaci, popřípadě 
kompenzaci účinků na prostředí. Pro ochranu životního prostředí budou omezeny nepříznivé 
vlivy výstavby na co nejnižší míru. 

Pro zajištění požadavků na provoz zařízení je nutno mj. vypracovat a zajistit: 

Všechna zařízení budou provozována v souladu s technologickými postupy. Personál bude 
patřičně proškolen. Pro všechna zařízení budou zpracovány provozní řády obsahující přehled 
opatření pro případ havárie. Období zkušebního provozu bude vyhodnoceno a případné 
nedostatky budou odstraněny před uvedením zařízení do trvalého provozu.  Vznikající odpady 
budou odstraňovány v souladu s vnitropodnikovou směrnicí. 
 

D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při 
hodnocení vlivů 

Možné varianty technologického řešení náhrady stávajících linek č.1 a 2 novým 
technologickým zařízením byly posuzovány již v počátečních stadiích výběru technologie 
s ohledem na ekonomické a technické parametry zařízení a jejich environmentální 
charakteristika a dostupné zdroje pro provoz i dostupné limity produkce odpadů a dalších 
výstupů do ŽP.  

Posouzení vlivů záměru vychází z podkladů o zájmovém území, které byly shromažďovány 
dlouholetou realizací průzkumných prací v oblasti podniku a blízkém okolí. Pro účely 
posouzení vlivů na ŽP a zdraví byla zpracována hluková a rozptylové studie a také posouzení 
vlivu záměru na veřejné zdraví.  Ke zpracování rozptylové studie byl použit program 
SYMOS’97 (verze 2003), založený na stejnojmenném modelu rozptylu znečišťujících látek. 
Jedná se o referenční metodu pro výpočet rozptylu znečišťujících látek v ovzduší dle Nařízení 
vlády č.350/2002 Sb. Metodika používá statistického gaussovského modelu rozptylu kouřové 
vlečky. Meteorologická data vstupují do modelu v podobě stabilitně členěné větrné růžice 
(třídy podle Bubníka a Koldovského). Metodika je určena především pro vypracování 
rozptylových studií pro účely hodnocení kvality ovzduší. Následné datové a mapové operace 
v rámci rozptylové studie byly provedeny v programovém vybavení GRASS GIS, MS Excel a 
SURFER fy Golden Software. 
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Hluková studie byla zpracována pro posouzení vlivu hluku z provozu, za účelem zjištění 
souladu s ustanoveními § 11 Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. V rámci zpracování hlukové studie bylo použito 
následující programové vybavení: 

• HLUK+, verze 7.16, sériové číslo 6012 

• IZOFONIK verze 3.2 

• NEPrůzvučnost 2005 

Výpočty v hlukové studii byly provedeny pro nejhorší možné stavy. Pro zpracování hlukové 
studie byl dostatek podkladů. Kalibrace programového vybavení HLUK + pro stacionární 
zdroje byla provedena v červenci 2007. Rozdíl výpočtu a naměřené hodnoty byl -1.6 dB v 
porovnání s naměřenou hodnotou. Kalibrace pro dopravní hluk byla provedena v září 2006. 
Rozdíl výpočtu a naměřené hodnoty byl +1.2 dB v porovnání s naměřenou hodnotou. 
V daném případě je hodnocen hluk ze stacionárních zdrojů a hluk dopravní. Použité 
programové vybavení HLUK+, v. 7.16 má integrovanou novelu metodiky pro výpočet 
dopravního hluku, nehodnotí ovšem útlum hluku vlastnostmi prostředí. Odchylku výpočtu lze 
očekávat v intervalu <-2.0; +2.0> dB. Hluk z dopravy je použitým programovým vybavením 
hodnocen dle novely metodiky pro výpočet dopravního hluku, pro šíření hluku ze 
stacionárních zdrojů je programovým vybavením použit model vycházející z akustických 
výkonů zdrojů, jejich umístění a směrovosti 
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V. Suk, 02/08 

[2] AZ GEO s.r.o., Bohumín - ŽDB GROUP a.s. - EIA - patentopomosazovací linka 
(rozptylová studie), 06/2008,  Ostrava 
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[10] Czudek, T., 1972: Geomorfologické členění ČSR, Studia Geographica 23, Brno 

[11] Územní plán města Bohumín 
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[13] Zákony, vyhlášky, opatření a předpisy související s ochranou životního prostředí v ČR 

Další informační zdroje jsou uvedeny v odborných studiích, které jsou v přílohách této 
dokumentace.  

 

D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při 
zpracování dokumentace 

S ohledem na charakter stavby a její budoucí provoz byl k dispozici dostatek informací 
k vyhodnocení vlivů záměru na životní prostředí. Zpracovatelům nejsou známy žádné 
významné neurčitosti ovlivňující proces hodnocení vlivů na životní prostředí. V dalších 
projektových fázích mohou  být upřesněny podrobné údaje řešení stavby, některé části 
technického řešení stavby mohou být v rámci řešení stavby upraveny a o některých 
podrobnostech konečného řešení bude v rámci projektu dále rozhodnuto na základě dalšího 
projednávání záměru. 

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 

Záměr obsahuje pouze jednu variantu projektového řešení. Variantu předkládanou 
oznamovatelem je možno hodnotit jako akceptovatelnou za předpokladu uplatnění všech 
doporučení a navrhovaných opatření. Nulová varianta tzn. nerealizace záměru                        
a pokračováním výroby na stávajících zastarávajících zařízeních by bylo nežádoucí, 
znamenalo by výrazně vyšší zátěž pro životní prostředí v širším okolí. Environmentální 
důsledky investice oproti nulové variantě spočívají především pokračujícím zastarávání 
technologického zařízení, které již nemůže být z technologických, bezpečnostních                        
a environmentálních důvodů spolehlivě provozováno. Tento stav vyvolává potřebu investice 
tj. záměr "Patentopomosazovací termodifuzní linka", realizace povede ke zefektivnění 
provozu a zároveň ke snížení emisí hluku a škodlivin do prostředí, díky použití nejlepších 
dostupných technologií. Nová technologická linka, která bude mít odpovídající systém řízení 
a ochrany, zvýší spolehlivost celé technologie a sníží až vyloučí riziko havárií s možnými 
environmentálními důsledky. Lokalitní varianty nebyly uvažovány, neboť se jedná o využití 
již existující a provozované kapacity v daném místě.   

F. ZÁVĚR 
Na základně posouzení  pravděpodobných vlivů investičního záměru "Patentopomosazovací 
termodifuzní linka" je možno učinit následující závěry: 

 podstatou investičního záměru "Patentopomosazovací termodifuzní linka" je výstavba 
nové Patentopomosazovací termodifuzní linka  náhradou za současné 2 ks 
Patentopomosazovací  linky 

 technologická změna se projeví navýšením podílu pomosazeného drátu z produkce 
ŽDB, a.s., který projde zušlechťovacím procesem austenizace a pomosazení ze 
současných 9100 t/rok na cílových 16 000 t/rok, celková produkce zOK se zvýší ze 
současných cca 9100 t/rok na cílových cca 16 000 t/rok. Zajištění provozu (inženýrské 
sítě, kapacita dopravní obslužnosti, čistírny odpadních vod aj.) odpovídá produkci 
zOK. 

 realizace investičního záměru proběhne v hale PREFA z OK, která je pro uvedený 
účel používána již cca 40 let, se zásahem do stavební konstrukce budovy se nepočítá, 
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 pravděpodobné vlivy investičního záměru byly posouzeny porovnáním vlivu současné 
technologické linky s očekávaným vlivem nové technologické Patentopomosazovací 
termodifuzní linka  

 vlivy investičního záměru "Patentopomosazovací termodifuzní linka" se neprojeví na 
biotě uvnitř areálu ŽDB, a.s., 

 vlivy na složky životního prostředí se mohou uplatnit pouze na kvalitě ovzduší, provoz 
posuzovaných technologických linek z OK není dominantním zdrojem znečištění 
ovzduší v lokalitě ani významným zdrojem, jehož případné odstavení by významně 
ovlivnilo kvalitu atmosféry, 

 z hlediska produkce odpadů a odpadních vod má investiční záměr k dispozici 
potřebnou kapacitu jak z hlediska vstupů tak povolené produkce výstupů a možnosti 
jejich zneškodnění (odpadní vody, odpady), 

 záměr předpokládá i působení kladných vlivů především v oblasti ekonomické, pro 
provoz areálu bude možnost nabízet doplňkové služby, 

 přeshraniční vlivy provozu z OK nejsou předpokládány. 

 Lokalizace investičního záměru je v souladu s územním plánem obce Bohumín. 
S realizací záměru souhlasí i příslušný stavební úřad Bohumín. 

 Záměr nebude mít vliv na evropsky významné lokality, ptačí oblasti 

Při zpracování této dokumentace byly shromážděny a analyzovány dostupné relevantní údaje 
a informace. Byly zhodnoceny všechny charakteristiky a očekávané vlivy záměru na životní 
prostředí stanovené přílohou č. 4 zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, v platném znění. 

Při zpracování dokumentace byly popsány všechny požadované charakteristiky a ukazatele 
vlivu záměru na životní prostředí. Předložený výstup odpovídá úrovni stávajících projekčních 
podkladů, evidenci jiných zájmů na využívání území a prozkoumanosti jednotlivých složek 
životního prostředí. 

Nebyly zjištěny skutečnosti vylučující ani podmínečně vylučující realizaci záměru ve vybrané 
lokalitě. Jedná se o záměr, který svými vlivy nezatěžuje životní prostředí nad přípustnou mez 
– nedojde k překročení zákonných limitů. Rovněž rizika plynoucí z provozu jsou přijatelná 
díky opatřením k jejich minimalizaci.  

Za relativně nejvýznamnější pozitivní vliv lze považovat, že z hlediska vlivů na životní 
prostředí dojde k podstatnému snížení nepříznivých vlivů oproti nyní instalované technologii 
(modernizací a použitím nejlepších dostupných technologií – BAT). Dále díky záměru také 
dojde k strategickému rozvoji firmy. 

Vzhledem k poměrně malým negativním vlivům hodnoceného samotného záměru na 
obyvatelstvo a životní prostředí a s přihlédnutím k návaznosti nové technologie na stávající 
provozy v zájmovém území lze záměr doporučit k realizaci. 
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G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru  

Cílem projektu je modernizace technologie provozu závodu Ocelové kordy (z OK). Tato 
modernizace spočívá v instalaci nové technologické Patentopomosazovací termodifuzní linka  
na volné místo ve stávající technologické hale a ukončení provozu stávajících  
technologických linek č. 1 a 2 po uvedení nové linky do trvalého provozu a náběhu plné 
kapacity.  

Stávající linky pracují v technologickém procesu ve složení austenizační pec, olověná vana           
a v chemické části pro účely pomosazení se používají kyanidové roztoky u nové linky je 
olověná vana nahrazená  fluidním ložem, kalení probíhá v písku a v chemické částí jsou 
vyloučeny z technologického procesu kyanidové roztoky. 

Zásah do stavební konstrukce objektu ani změna územního členění areálu ŽDB GROUP a.s 
v souvislosti se záměrem "Patentopomosazovací termodifuzní linka" se nepředpokládá. 

Území je průmyslovým areálem závodu, nejsou v něm přírodní zdroje. Nejbližším obydleným 
místem je sídliště ve vzdálenosti cca 800 m od provozu zTPD.  

Z hlediska imisí hlučnosti je provoz "Patentopomosazovací termodifuzní linka" 
neprokazatelný a změna technologie se na současném hlukovém klimatu lokality neprojeví. 
Provoz OK není dominantním zdrojem hluku v této oblasti.  

Z hlediska imisí atmosférických škodlivin nedojde k významným změnám, které by 
významně měnily zátěž životního prostředí atmosférickými škodlivinami vlivem realizace 
investičního záměru. Z hlediska kvalitativního nepřibudou do atmosférických emisí jiné 
sloučeniny. 

Z hlediska pravděpodobných vlivů na veřejné zdraví nedojde k prokazatelnému zvýšení 
zdravotních rizik v lokalitě. 

Z hlediska produkce odpadní vody a odpadů nebude kvalitativní změna významná, materiály 
tohoto typu jsou již v provozu OK produkovány a kapacita nakládání s těmito odpadními 
materiály a vodami nepřesáhne možnosti čištění odpadní vody a kapacitní možnosti nakládání 
s odpady. 

Z hlediska ochrany životního prostředí je nutno  průběhu jednotlivých fází přípravy a 
realizace investičního záměru respektovat opatření a podmínky uvedené v příslušné kapitole 
Oznámení . 

Vzhledem k rozsahu záměru, umístění záměru a charakteru technologie jsou očekávány a 
posuzovány zejména vlivy na obyvatelstvo (zdravotní vlivy způsobené emisemi škodlivin a 
hlukem) a vlivy na ovzduší. Vlivy na životní prostředí nejsou předpokládány. 

H. PŘÍLOHY 
1. Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací 

dokumentace hlediska – viz. Příloha č.6 

2. Stanovisko orgánu ochrany přírody podle par. 45i, odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. 
v platném znění – viz. Příloha č.6 
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Příloha č. 1: Situace zájmového území 

Příloha č. 2: Fotodokumentace 

Příloha č. 3: Hluková studie 

Příloha č. 4: Rozptylová studie 

Příloha č. 5: Posouzení vlivů na veřejné zdraví 

Příloha č. 6: Stanovisko z hlediska územního plánu o podmínkách využívání území a změn 
jeho využití a stanovisko podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. 
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Hluková studie 
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Ostrava, květen 2008       Slezská Ostrava 



1. Účel zpracování 
Studie byla zpracována pro posouzení vlivu hluku z provozu nové patentovací linky v areálu ŽDB 
GROUP, a.s., závod Ocelové kordy, za účelem zjištění souladu s ustanoveními § 11 Nařízení vlády č. 
148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.   

2. Popis lokality 
Patentovna, kde bude instalována nová patentovací linka, se nachází ve výrobní hale situované 
přibližně uprostřed areálu ŽDB, a.s. V okolí posuzované stavby se nachází pouze průmyslové objekty. 
Záměrem je zrušení starých amortizované patentopomosazovacích  linek ISC č. 1 a 2  a  zprovoznění 
nové patentopomosazovací linky  ve stejné výrobní hale bez nutnosti zásahu do stavebních prvků 
budovy. Modernizace se nebude týkat ani změny vyráběného sortimentu, ani organizace 
materiálového toku. Investiční záměr je situován do haly PREFA, kde jsou celkem 3 linky pro 
patentování a pomosazení drátu. Jiných objektů než uvedených dvou stávajících linek ( a linky nové) 
se investiční záměr netýká, počet provozních linek v hale PREFA bude po náběhu nové linky snížen o 
jednu linku. Nejbližší stavby pro bydlení se nachází severovýchodním směrem, ve vzdálenosti 
přibližně 600 m (zástavba u křižovatky ul. Bezručova a Revoluční) . Situace je na obrázku č. 1. (zdroj: 
www.mapy.cz) 
 
Obr. č. 1 Situace  

 

3. Základní informace a jejich zdroje 
Pro výpočty provedené v této studii byly použity následující informační zdroje: 
a) Údaje z podkladů: „Patentopomosazovací termodifuzní linka“ 
b) Údaje z podkladů: „Parametri tecnici della linea di ottonatura“ - 13.000 t/anno  
c) Protokol o měření hluku č. 030/07 „ŽDB GROUP, a.s. Bohumín“, Akusting,spol.s r.o., 05/07 
d) Hluková studie: „Linka na výrobu patentového  drátu ve firmě  ŽDB, a.s. Bohumín“, V.Suk, 01/05 
e) Hluková studie: „Zajištění vsázky pro ŽDB a BTG Kontilití Bohumín“ , V.Suk, 03/08 
f) Hluková studie: „Rekonstrukce a modernizace- Mořírna, ŽDB GROUP, a.s.“ , V.Suk, 03/08 
g) Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. 
h) ČSN – EN 12354-4 Přenos zvuku z budovy do venkovního prostoru 
i) programové vybavení HLUK+, verze 7.16, sériové číslo 6012 
j) Výsledky měření hluku technologických celků – protokol č.2/2000 a 101/2000, ŽDB, a.s. Bohumín 
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4. Řešení záměru 
Stávající patentopomosazovací linky č. 1 a 2, které mají  být investičním záměrem 
"Patentopomosazovací termodifuzní linka" nahrazeny, jsou již po morální i technické stránce zastaralé 
a nevyhovující. Udržení potřebné kvality výroby patentopomosazeného drátu a potřeba zvýšení podílu 
patentopomosazeného  drátu z celkové produkce ŽDB GROUP, a.s., je možné pouze nahrazením 
nevyhovující výrobní kapacity novým technologickým zařízením. Nová technologická kapacita bude 
umístěna ve stejné výrobní hale a bude napojena na stávající materiálový tok podniku i současné 
inženýrské sítě. S výhodou bude využito stávajících stavebních kapacit, budovaných speciálně pro 
daný účel, které nekladou nároky na nové prostory ani na dobudování infrastruktury. Z uvedeného 
důvodu byla od počátku zvažována pouze jediná lokalitní varianta řešení, která je předmětem 
investičního záměru. Nejsou řešeny ani technologické varianty, neboť záměrem investora je 
modernizace stávající průmyslové výroby beze změny výrobního sortimentu. 
 
Postup úpravy drátu spočívá v jeho zahřátí v austenizační peci  a následném ochlazení. Následuje 
1.oplach ,kde dochází ke ochlazení drátu na cca 40 C ,moření drátu v lázni 10 – 16,5 % vodného 
roztoku HCl, kde se drát zbavuje především uvolněných okují a jeho povrch se připraví pro nanesení 
vrstvy mosazi. Po průchodu drátů lázni následuje trojitý oplach. Po této fázi drát kontinuálně prochází 
do lázně s alkalickým poměďováním včetně oplachů, lázni kyselého pozinkování, lázni recyklace a 
rozpouštění zinku, dvojitým studeným a teplým oplachem, sušením, termodifuzním fluidním ložem, 
smáčecím tunelem, lázni odkysličení, dvojitým studeným a teplým oplachem přes vedení drátů na 
navíjecí pole, kde je navíjen na cívky do hmotnosti cívky 1t. Umístění linky v hale je patrné na obr. č. 
2. 
 
Obr. č.2 Umístění linky 
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Objekt haly  je jednopodlažní. Jak vyplývá z Obr. č. 2, nemá patentovna vnější obvodovou stěnu – je 
situována uprostřed objektu. Ostatní technické prostory jsou od prostorů ve výrobní  hale odděleny 
svislými konstrukcemi. Šíření hluku z provozu patentovacích linek do venkovního prostoru lze 
předpokládat pouze střešní konstrukcí. 
Střešní konstrukce haly má lomený profil, v nejnižším bodě je světlá výška 6.54 m, v nejvyšším 11.92 
m. Konstrukce je z trapézového ocelového pozinkovaného plech 1 mm s parozábranou, dále je 
položena minerální izolace 80 mm a dvě vrstvy modifikovaného asfaltového pásu. Vzduchová 
neprůzvučnost Rw’ svislých a vodorovných  konstrukcí byla zjištěna výpočtem pomocí programového 
vybavení NEPrůzvučnost 2001.1 
 
Tab. č. 1  Neprůzvučnost střešní konstrukce haly 
Typ konstrukce :   jednoduchá vrstvená 
 číslo  Název  D[m]  Ro[kg/m3]  c[m/s]  eta[-]  Ed[MPa]/alfa[-] 
 1  Ocel            0.0010  7650.0  4573  0.003  ------ 
 2  PE folie    0.0050  287.8  340  0.330  0.37 
 3  Orsil T      0.0800  189.0  1674  0.190  0.83 
 4  Modif. pás         0.0100  1450.0  852  0.050  ------ 

Kmitočet  Neprůzv.  Ref. křivka  Rozdíl 
    

f[Hz]  R[dB]  Rref[dB]  deltaR[dB] 
    

100  7.0  10  3.0 
125  10.0  13  3.0 
160  13.3  16  2.7 
200  16.4  19  2.6 
250  19.1  22  2.9 
315  21.6  25  3.4 
400  23.9  28  4.1 
500  26.0  29  3.0 
630  28.0  30  2.0 
800  30.0  31  1.0 
1000  32.0  32  0.0 
1250  34.0  33  ----- 
1600  36.0  33  ----- 
2000  38.0  33  ----- 
2500  40.0  33  ----- 
3150  40.3  33  ----- 

Součet:    27.8 
 Vážená neprůzvučnost (laboratorní) Rw  :   29 dB 
 Faktor přizpůsobení spektru C :   -2 dB 
 Faktor přizpůsobení spektru C,tr :   -7 dB 
 Zápis dle ČSN EN ISO 717-1:  Rw (C;Ctr) = 29 (-2;-7) dB 
 

5. Zdroje hluku 
5.1. Současný stav 
Současný stav hlukové zátěže lokality byl odvozen z výsledků měření provedených firmou Akusting, 
spol.s r.o. v dubnu 2007. Měření bylo provedeno v horních patrech výškových panelových domů na 
ul. Sv. Čecha a domů na ul. Bezručova. 
Měření proběhlo v noční době, aby byl v maximální míře omezen vliv hluku dopravy a ruch města. Na 
obou místech bylo měřeno několik provozních stavů. Protože komplexní odstávka celého provozu je 
možná pouze krátkodobě, proběhlo měření hluku pozadí pouze na měřicím místě B2. Tato hodnota 
pak byla použita jako pozadí i na měřícím místě B1 
 
B1. Balkon bytu ul. Svatopluka Čecha 1074 v 10. NP 
Pozadí: 41,7 dB 
Ekvivalentní hladina akustického tlaku A 51.5 dB 
Ekvivalentní hladina akustického tlaku A po odpočtu pozadí: 51,0 dB 
Měřením byla prokázána tónová složka na frekvenci 315 Hz 
 



B2. Balkon bytu ul. Bezručova 1145, v 11. NP 
Pozadí: 41,7 dB 
Ekvivalentní hladina akustického tlaku A 47.0 dB 
Ekvivalentní hladina akustického tlaku A po odpočtu pozadí: 45,5 dB 
Měřením byla prokázána tónová složka na frekvenci 25 Hz 
 
V tomto dokumentu je konstatováno, že hlavním zdrojem hluku v daných lokalitách je průmyslový 
hluk (zejména v noční době) a hygienické limity v ekvivalentní hladině akustického tlaku, korigované 
na hluk s tónovou složkou jsou zde prokazatelně překročeny. 
 
Na základě výsledků uvedených v citovaném protokolu o měření (vit kap.3 b, c)) byl sestaven hlukový 
model zájmové lokality, tak, aby odpovídal současné hlukové situaci a který byl již použit v rámci 
hodnocení záměru na ocelárně (viz kap. 3. e). Vliv hluku hodnoceného záměru bude hodnocen 
v souběhu se stávajícími zdroji hluku v areálu podniku, a to včetně již dříve hodnocených záměrů na 
mořírně a ocelárně..  
  
 
5.2. Cílový stav 
5.2.1. Zdroje liniové 
Příjezd do areálu je z ul. Bezručova (II/471) a Revoluční přes vrátnici č. 2 a dále po vnitrozávodních 
komunikacích.  V současné době činí dopravní nároky provozu patentovny přibližně 3-4 nákladní 
automobily denně. Provoz nové technologie na ocelárně zvýší stávající dopravní nároky o 1 - 2 
kamiony denně, a to za předpokladu, že veškerá produkce bude směrována na silnici (nejméně 
příznivý případ).  Automobilová nákladní doprava probíhá převážně v denní době. 
 
Provoz na ul. Bezručova byl odvozen z výsledků celostátního sčítání dopravy v r. 2005, provoz na ul. 
Revoluční a provoz přes vrátnici č.2 byl zjištěn sčítáním vozidel v dopravním proudu ve dnech 18. – 
21.3.2008. Pro účely výpočtu byla ul. revoluční rozdělena na 2 úseky, úsek A od křižovatky s ul. 
Bezručova k vrátnici a úsek B od vrátnice podél areálu směrem na jih. 
 
Obr č.2 Průměrné celoroční intenzity dopravy 
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Tab. č. 2 Průměrná denní četnost provozu na komunikacích  
Profil N OA NNA N OA NNA

 bez realizace 2008 provoz 2008  
II/471 7-3842 6289 1457 6289 1459 
Revoluční – A 2176 1376 2176 1378 
Revoluční – B 1280 512 1580 512 

k vrátnici 2 704 864 704 866 
parkoviště  192 0 192 0 

N OA .... průměrná celodenní četnost provozu osobních  automobilů 
NNA .... průměrná celodenní četnost provozu nákladních  automobilů  
 
 
5.2.2. Zdroje bodové 
Bodovými zdroji hluku jsou výtlačná potrubí ventilátorů pro odvod spalin z austenizační pece, odtah 
ze sušky drátu a odtah z lázní. Akustické výkony na hlavě komína byly stanoveny výpočtem 
z odsávaného množství, a průměru výtlačného potrubí.   
 
Tab. č. 3 Akustické výkony bodových zdrojů 

zdroj průtok 
[m3.s-1 ] 

přetlak [Pa] útlum v 
potrubí [dB] 

LWA [dB] 

odvod spalin z austenizační pece 1.97 200 2.48 86.49 
odtah ze sušky drátu 0.06 100 5.87 61.58 

odtah z lázní 1.17 200 5.87 80.82 
 
 
5.3. Zdroje plošné 
Za zdroje plošné je v tomto případě považována střešní konstrukce haly, kde budou instalována hlučná 
zařízení.  
Dle měření provedeného na sestavě linek ve vedlejší hale patentovny jsou ekvivalentní hladiny 
akustického tlaku v prostoru obsluhy odvíjedel, ventilátorů a sušky drátů  na úrovních uvedených 
v následující tabulce. 
 
Tab. č. 4 Hladiny akustického tlaku v prostoru technologických zařízení 

zařízení linka 401 
LAeq [dB] 

linka 402 
LAeq [dB] 

linka 403 
LAeq [dB] 

linka 404 
LAeq [dB] 

linka 405 
LAeq [dB] 

linka 408 
LAeq [dB] 

odvod spalin pece 83.4 82.8 83.1 83.3 82.6  
ohřívací pec 81.8 81.1 81.6    
suška drátu     88.9 86.7 

navíjedla  88.2 89.3 84.2 82.0 82.6 
 
Pro účely výpočtu byl zaveden předpoklad, že u nové linky budou hladiny akustického tlaku na 
obdobných úrovních. Hladina akustického tlaku v hale PREFA byla zjištěna modelovým výpočtem 
pomocí programového vybavení IZOFONIK v. 3.2 pro výpočet hluku v interiéru. Výpočet byl 
proveden pro stávající stav (2 linky) a stav cílový (v provozu pouze nová linka).  Na následujícím 
obrázku jsou izofony akustického tlaku na vnitřní povrch střešní konstrukce. 
 



Obr. č. 3 Pravděpodobné rozložení hladin akustického tlaku v hale – současný stav 

 
 
Obr. č. 4 Pravděpodobné rozložení hladin akustického tlaku v hale – cílový stav 

 
Akustické výkony na jednotlivých prvcích fasády byly vypočteny dle ČSN – EN 12354-4 Přenos 
zvuku z budovy do venkovního prostoru. Obvodovou konstrukcí je v tomto případě pouze střecha 
objektu.. 
 
Tab. č. 5 Akustické výkony na obvodových konstrukcích haly  

LpA [dB] prvek 
X´as 
[dB] Cd 

plocha 
[m2] Lwa [dB] 

 střecha – současný stav 
78,1 střecha 28,94 -5 2091 77,36 

 střecha – cílový stav 
74,5 střecha 28,94 -5 2091 73,76 
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6. Hluk ve venkovním chráněném prostoru 
Pro hluk z provozu byla ekvivalentní hladina akustického tlaku stanovena, dle ustanovení nařízení 
vlády č. 148/2006 Sb., pro chráněný venkovní prostor staveb pro osm nejhlučnějších hodin v denní 
době a nejhlučnější hodinu v době noční. Pro hluk z provozu na pozemních komunikacích byla 
ekvivalentní hladina akustického tlaku stanovena pro celou denní i noční dobu. Pro stanovení LAeq,T  se 
předpokládá nejhorší možný stav, a to, že budou v provozu všechny zdroje hluku provozované v 
areálu zinkovny, včetně dopravy po účelových komunikacích. Výpočet hladin hluku ve venkovním 
prostoru  byl proveden  pomocí programového vybavení HLUK+, verze 7.16, sériové číslo 6012 na 
podkladu ortofotomapy dané lokality. Ekvivalentní hladiny akustického tlaku budou vypočteny pro 
venkovní chráněný prostor definovaný v souladu s   § 30, odst.3) zákona 258/2000 Sb. Výpočtové 
body byly voleny na stejných místech, na kterých bylo provedeno měření (viz kap. 5.1) 
 
Výpočtový bod č.1 (pouze stacionární zdroje) 
dům č.p. 1074  na ul. Svatopluka Čecha, 2 m před jižní fasádou, 25 m nad úrovní terénu (totožný s B1 
měření, viz kap.5.1) 
 
Výpočtový bod č.2 (doprava a  stacionární zdroje) 
dům č.p. 1145 na ul. Bezručova, 2 m před západní fasádou, 28 m nad úrovní terénu (totožný s B2 
měření, viz kap.5.1) 
 
6.1. Hluk z dopravy na veřejných komunikacích 
Hluk z dopravy ovlivňuje hlavně okolí výpočtového bodu č.2. který je situován v blízkosti vrátnice č. 
2, přes kterou je vedena osobní a nákladní doprava do areálu ŽDB, a.s.. Do výpočtového modelu byly 
zahrnuty všechny veřejné komunikace v okolí výpočtového bodu včetně odbočky do areálu ŽDB po 
hranici areálu. Rovněž byl modelován provoz na parkovišti jižně od domu 1145.  
 
Obr .č. 5 Hladiny dopravního hluku, současný stav, denní doba 

 
 
Tab. č. 6 Ekvivalentní hladiny dopravního hluku  

Výp. bod č.  výška [m]  LAeq,T [dB] 
současný stav

LAeq,T [dB] 
cílový stav 

2 - den  28.0 62.9 62.9 
2 - noc 28.0 49.8 49.8 
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6.1. Model současného stavu 
Současný stav byl modelován na základě skutečností uvedených v kap. 5.1 a pomocí známých a 
fiktivních zdrojů hluku umístěných v areálu ŽDB. Model předpokládá, že zdroje hluku, které byly 
v provozu v době měření jsou v nepřetržitém provozu (v denní i v noční době). V denní době k těmto 
zdrojům přistupuje vnitroareálová doprava. Její četnost byla stanovena na základě sčítání  v místě 
vjezdu (brána č. 2 na ul. Revoluční).  Výsledky modelu jsou v dobrém souladu s výsledky 
provedených měření. 
 
Obr .č. 6 Hladiny hluku ze stacionárních zdrojů, současný stav, denní doba 

 
 
Obr .č. 7 Hladiny hluku ze stacionárních zdrojů, současný stav, noční doba 
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Tab. č. 7 Ekvivalentní hladiny hluku ze stacionárních zdrojů, model současného stavu 
Výp. bod č.  výška [m]  LAeq,T [dB] 

výpočet 
LAeq,T [dB] 

měření 
 denní doba 
1  25.0 51.4 - 
2 28.0 52.6 - 
 noční doba 
1  25.0 51.4 51.5 
2 28.0 46.7 47.0 

 
 
6.2. Hluk v chráněném venkovním prostoru – cílový stav 
Uvedené výsledky výpočtu reprezentují celkový cílový stav po uvedení nové patentovací linka do 
provozu a po odstavení starých linek, včetně stávajících zdrojů hluku, provozovaných v areálu 
podniku (model současného stavu). Hlukové zatížení z dopravy po účelových komunikacích v areálu 
podniku je zahrnuto v modelu současného stavu.  V cílovém stavu je přičtena doprava v souvislosti 
s provozem patentovny. Provoz v denní a v noční době se liší pouze nákladní kamionovou dopravou. 
Provoz stacionárních zdrojů se nemění  
 
Obr .č. 8 Hladiny hluku ze stacionárních zdrojů, cílový stav, denní doba 

 
 

_______________________________________________________________________________________ 
Patentopomozazovací linka, ŽDB GROUP, a.s., závod Ocelové kordy    Strana 10 (celkem 16) 

 



Obr .č. 9 Hladiny hluku ze stacionárních zdrojů, cílový stav, noční doba 

 
 
Tab. č. 8 Ekvivalentní hladiny hluku, cílový stav 

Výp. bod č.  výška [m]  LAeq,T [dB] 
doprava *) 

LAeq,T [dB] 
průmysl 

LAeq,T [dB] 
celkem 

  denní doba 
1  25.0 29.0 51.4 51.4 
2 28.0 51.4 46.6 52.6 
  noční doba 
1  25.0 10.5 51.4 51.4 
2 28.0 28.3 46.6 46.7 

*) nákladní doprava po účelových komunikacích  
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6.3. Vliv provozu samotné patentovací linky 
Do výpočtu byly zahrnuty pouze zdroje hluku, které budou provozovány v souvislosti s provozem 
nové patentovací linky, včetně automobilové dopravy vyvolané jejím provozem.  
 
Obr .č. 10 Hladiny hluku ze zdrojů ocelárny, denní i noční doba 

 
 
 
Tab. č. 9 Ekvivalentní hladiny hluku ze zdrojů ocelárny, cílový stav 

Výp. bod č.  výška [m]  LAeq,T [dB] 
doprava *) 

LAeq,T [dB] 
průmysl 

LAeq,T [dB] 
celkem 

  denní i noční doba 
1  25.0 13.3 21.8 22.4 
2 28.0 32.7 25.9 33.5 

*) doprava po účelových komunikacích  
 

7. Zhodnocení 
7.1. Souhrn výsledků 
 
Výsledky uvedené v předchozích kapitolách jsou vztaženy na zdroje hluku uvedené v záhlaví 
jednotlivých výsledků výpočtu. Výpočet byl proveden za následujících podmínek:  
  
1. Hluk ze vzduchotechnických zařízení nebude ve spektrální charakteristice vykazovat 

tónovou složku 
 
Souhrn výsledků výpočtu je uveden v následující tabulce. 
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Tab. č. 10 Změny ekvivalentní hladiny hluku ze stacionárních zdrojů  
Výp. bod č.  výška [m]  LAeq,T [dB] 

souč. stav  
LAeq,T [dB] 
cílový stav  

LAeq,T [dB] 
příspěvek 
záměru  

  denní doba 
1  25.0 51.4 51.4 22.4 
2 28.0 52.6 52.6 33.5 
  noční doba 
1  25.0 51.4 51.4 22.4 
2 28.0 46.7 46.7 33.5 

 
Z uvedených výsledků výpočtu vyplývá, že hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku 
je  u staveb situovaných v širším okolí areálu fy. ŽDB GROUP, a.s. překročen, zejména v době noční. 
Ve spektrální charakteristice emitovaného hluku byla měřením prokázána přítomnost tónové složky. 
Provoz hodnoceného záměru se na hlukové zátěži lokality pravděpodobně vůbec neprojeví. Tento stav 
je způsoben větší vzdáleností hodnoceného zdroje od chráněných prostorů, jeho odstíněním okolními 
průmyslovými budovami a relativně nižšími akustickými výkony instalovaných zdrojů hluku.  
 
Jak vyplývá z výsledků výpočtu uvedených v tabulce č. 6, nedojde vlivem hodnoceného záměru ke 
změně ekvivalentní hladiny dopravního hluku.  
 
7.2. Požadavky Nařízení vlády č. 148/2006 Sb.  
Dle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, § 11, 
odst. 4, se nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A v chráněném venkovním 
prostoru  se stanoví součtem základní hladiny hluku  LAeq,T = 50 dB a příslušné korekce pro denní 
nebo noční dobu a místo podle přílohy č. 3.
korekce   -10 dB ......  noční doba 
   -5 dB ……. tónová složka 
 
Na základě výsledků uvedených v tab. č.5, 7 a 9 lze konstatovat, že 
za současného stavu vlivem provozu areálu fy. ŽDB Group, a.s. v Bohumíně, v chráněném 
venkovním prostoru, definovaném v souladu s § 30, odst. 3) zákona 258/2000 Sb.: 
 
a) pravděpodobně dochází  k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického 
tlaku, korigovaného na hluk s tónovou složkou pro hluk ze stacionárních zdrojů v osmi nejhlučnějších 
hodinách v denní době. 
  
b) dochází k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro hluk ze 
stacionárních zdrojů v nejhlučnější hodině noční době 
 
v cílovém stavu vlivem provozu areálu fy. ŽDB Group, a.s. v Bohumíně, v chráněném 
venkovním prostoru, definovaném v souladu s § 30, odst. 3) zákona 258/2000 Sb.: 
 
a) nadále bude docházet k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku 
korigovaného na hluk s tónovou složkou, pro hluk ze stacionárních zdrojů v osmi nejhlučnějších 
hodinách  v denní době, nedojde ovšem ke zhoršení.  
 
b) nadále bude docházet k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku 
pro hluk ze stacionárních zdrojů v nejhlučnější hodině noční době, nedojde ovšem ke zhoršení.  
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vlivem provozu samotné patentovací linky  v areálu fy. ŽDB Group, a.s. v Bohumíně,  za 
dodržení podmínek uvedených v kap. 7.1., v chráněném venkovním prostoru, definovaném v 
souladu s § 30, odst. 3) zákona 258/2000 Sb.:  
 
a) nedojde k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro hluk ze 
stacionárních zdrojů v osmi nejhlučnějších hodinách  v denní době.  
 
b) nedojde k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro hluk ze 
stacionárních zdrojů v nejhlučnější hodině noční době.  
 
c) vlivem automobilového provozu vyvolaného provozem linky nedojde ke změně ekvivalentní 
hladiny dopravního hluku 
 
 
7.3. Odchylky a kalibrace  
Kalibrace programového vybavení HLUK + pro stacionární zdroje byla provedena v květnu 2007. 
Rozdíl výpočtu a naměřené hodnoty byl -1.5 dB v porovnání s naměřenou hodnotou. Kalibrace pro 
dopravní hluk byla provedena v březnu 2007. Rozdíl výpočtu a naměřené hodnoty byl -1.7 dB v 
porovnání s naměřenou hodnotou.  
 
V daném případě je hodnocen hluk ze stacionárních zdrojů a hluk dopravní. Použité programové 
vybavení HLUK+, v. 7.16 má integrovanou novelu metodiky pro výpočet dopravního hluku, 
nehodnotí ovšem útlum hluku vlastnostmi prostředí. Odchylku výpočtu lze očekávat v intervalu   
<-2.0; +2.0> dB.  
 
Hluk z dopravy je použitým programovým vybavením hodnocen dle novely metodiky pro výpočet 
dopravního hluku, pro šíření hluku ze stacionárních zdrojů je programovým vybavením použit model 
vycházející z akustických výkonů zdrojů, jejich umístění a směrovosti 
 
 
 
 
------------------------ 
Všechny  výpočty, jejichž výsledky jsou v této studii prezentovány jsou uloženy u zpracovatele. 
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Příloha č. 1 
Výstup SW HLUK+ 
Doprava 
HLUK+  verze 7.16 normal              Uživatel: 6012/RNDr. Vladimír Suk 
Soubor: D:\HLUKPLUS7\ZDB-DOPRAVA.ZAD          Vytištěno: 25.3.2008 8:06 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( D E N )       | 
|                                                                      | 
|    |       |                |        LAeq (dB)              |        | 
|  Č.| výška |   Souřadnice   |doprava|průmysl|celkem |předch.| měření | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  1 |  25.0 |  229.0;  129.6 |  62.9 |       |  62.9 |( 62.9)|        | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
 
HLUK+  verze 7.16 normal              Uživatel: 6012/RNDr. Vladimír Suk 
Soubor: D:\HLUKPLUS7\ZDB-DOPRAVA-NOC.ZAD      Vytištěno: 25.3.2008 8:17 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( N O C )       | 
|                                                                      | 
|    |       |                |        LAeq (dB)              |        | 
|  Č.| výška |   Souřadnice   |doprava|průmysl|celkem |předch.| měření | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  1 |  25.0 |  229.0;  129.6 |  49.8 |       |  49.8 |( 48.8)|        | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
 
HLUK+  verze 7.16 normal              Uživatel: 6012/RNDr. Vladimír Suk 
Soubor: D:\hlukplus7\ZDB-DOPRAVA.ZAD          Vytištěno: 25.3.2008 8:12 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( D E N )       | 
|                                                                      | 
|    |       |                |        LAeq (dB)              |        | 
|  Č.| výška |   Souřadnice   |doprava|průmysl|celkem |předch.| měření | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  1 |  25.0 |  229.0;  129.6 |  62.9 |       |  62.9 |( 62.9)|        | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
 
HLUK+  verze 7.16 normal              Uživatel: 6012/RNDr. Vladimír Suk 
Soubor: D:\HLUKPLUS7\ZDB-DOPRAVA-NOC.ZAD      Vytištěno: 25.3.2008 8:19 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( N O C )       | 
|                                                                      | 
|    |       |                |        LAeq (dB)              |        | 
|  Č.| výška |   Souřadnice   |doprava|průmysl|celkem |předch.| měření | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  1 |  25.0 |  229.0;  129.6 |  49.8 |       |  49.8 |( 48.8)|        | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
 
a) model současného stavu 
HLUK+  verze 7.16 normal              Uživatel: 6012/RNDr. Vladimír Suk 
Soubor: D:\HLUKPLUS7\PATENT-BOHUMIN-SS.ZAD   Vytištěno: 12.5.2008 17:27 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( D E N )       | 
|                                                                      | 
|    |       |                |        LAeq (dB)              |        | 
|  Č.| výška |   Souřadnice   |doprava|průmysl|celkem |předch.| měření | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  1 |  25.0 |  904.4; 1253.0 |  29.0 |  51.4 |  51.4 |( 51.4)|        | 
|  2 |  28.0 | 1522.8;  379.4 |  51.4 |  46.6 |  52.6 |( 48.2)|        | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
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HLUK+  verze 7.16 normal              Uživatel: 6012/RNDr. Vladimír Suk 
Soubor: D:\hlukplus7\PATENT-BOHUMIN-SS-NOC.ZAD Vytištěno: 12.5.2008 17:22 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( N O C )       | 
|                                                                      | 
|    |       |                |        LAeq (dB)              |        | 
|  Č.| výška |   Souřadnice   |doprava|průmysl|celkem |předch.| měření | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  1 |  25.0 |  904.4; 1253.0 |  10.5 |  51.4 |  51.4 |( 51.5)|        | 
|  2 |  28.0 | 1522.8;  379.4 |  28.3 |  46.6 |  46.7 |( 47.1)|        | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
 
b) celý areál s linkou 
HLUK+  verze 7.16 normal              Uživatel: 6012/RNDr. Vladimír Suk 
Soubor: D:\HLUKPLUS7\PATENT-BOHUMIN-CS.ZAD   Vytištěno: 12.5.2008 17:26 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( D E N )       | 
|                                                                      | 
|    |       |                |        LAeq (dB)              |        | 
|  Č.| výška |   Souřadnice   |doprava|průmysl|celkem |předch.| měření | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  1 |  25.0 |  904.4; 1253.0 |  29.0 |  51.4 |  51.4 |( 51.4)|        | 
|  2 |  28.0 | 1522.8;  379.4 |  51.4 |  46.6 |  52.6 |( 52.7)|        | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
 
HLUK+  verze 7.16 normal              Uživatel: 6012/RNDr. Vladimír Suk 
Soubor: D:\HLUKPLUS7\PATENT-BOHUMIN-CS-NOC.ZAD Vytištěno: 12.5.2008 17:24 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( N O C )       | 
|                                                                      | 
|    |       |                |        LAeq (dB)              |        | 
|  Č.| výška |   Souřadnice   |doprava|průmysl|celkem |předch.| měření | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  1 |  25.0 |  904.4; 1253.0 |  10.5 |  51.4 |  51.4 |( 51.4)|        | 
|  2 |  28.0 | 1522.8;  379.4 |  28.3 |  46.6 |  46.7 |( 46.7)|        | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
 
c) samotná linka 
HLUK+  verze 7.16 normal              Uživatel: 6012/RNDr. Vladimír Suk 
Soubor: D:\HLUKPLUS7\PATENT-BOHUMIN-CS-SAMA.ZAD Vytištěno: 12.5.2008 17:34 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( D E N )       | 
|                                                                      | 
|    |       |                |        LAeq (dB)              |        | 
|  Č.| výška |   Souřadnice   |doprava|průmysl|celkem |předch.| měření | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  1 |  25.0 |  904.4; 1253.0 |  13.3 |  21.8 |  22.4 |( 51.4)|        | 
|  2 |  28.0 | 1522.8;  379.4 |  32.7 |  25.9 |  33.5 |( 46.7)|        | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
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1. VSTUPNÍ ÚDAJE  
Předkládaná rozptylová studie byla vypracována společností AZ GEO, s.r.o. (zhotovitel) na 
základě smlouvy se společností ŽDB GROUP a.s (objednatel) pro využití v procesu EIA při 
realizaci záměru „Patentopomosazovací termodifuzní linka, ŽDB GROUP a.s.“. 

1.1. CHARAKTERISTIKA ZDROJE 
Předmětem posouzení vlivu na ovzduší je záměr objednatele „Patentopomosazovací 
termodifuzní linka, ŽDB GROUP a.s.“. Jedná se o rozvojovou investici podniku, kdy stavba 
nového provozu patentomosazovací linky bude provedena ve stávajícím objektu závodu 
Ocelové Kordy v těsné blízkosti stávajících linek. Stávající linky budou po uvedení nové 
linky do trvalého provozu odstaveny a demontovány. 

1.1.1. Stávající stav 

Dnešní linky závodu Ocelových kordů pracují na principu izotermického kalení drátu 
v olověné lázni a pomosazování na bázi elektrochemického pokovení v kyanidovém roztoku. 
Obě tyto technologie jsou již překonané, přičemž současná Evropa provozuje pouze čtyři 
takovéto linky (z toho dvě v ŽDB GROUP).  

Proces pomosazování probíhá v následujících krocích: 

 ohřev v austentizační lázni – jsou produkovány spaliny z kotle 

 patentovací Pb pec - jsou produkovány spaliny z kotle 

 oplachová lázeň – bez emisí 

 mořící lázeň – moření v HCl, a H2SO4, je zde instalován nucený odtah přes mokrý 
filtr, jsou produkovány emise z moření 

 oplachová lázeň – bez emisí 

 depasivace NaOH – bez emisí 

 pomosazování – emise kyanidů a TZL 

 oplachová lázeň - bez emisí 

 sušící komora - jsou produkovány spaliny z kotle 

Současná produkce 2 ks linek (č.1 a 2) činí 9 100 t/rok. 

1.1.2.  Cílový stav 
Projektovaná produkce nové patentopomosazovací termodifuzní linky je 16 000 t/rok. 

Postup úpravy drátu spočívá v jeho zahřátí v austenizační peci (plynové hořáky) na teplotu 
1100oC, následném ochlazení v termodifuzní  teploty 550 – 580 oC, která nemá funkci 
reakční, ale pouze kontaktní pro odvod přebytečného tepla ze zpracovávaného drátu po jeho 
austenizaci teplem. Následuje 1. oplach, kde dochází k ochlazení drátu na cca 40 oC, moření 
drátu v lázni 10 – 16,5 % vodného roztoku HCl, kde se drát zbavuje především uvolněných 
okují a jeho povrch se připraví pro nanesení vrstvy mosazi. Po průchodu drátů lázni 
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chemického moření HCl následuje trojitý oplach který  drát intenzivním ostřikem očistí. Po 
této fázi drát kontinuálně prochází do lázně s alkalickým poměďováním včetně oplachů, lázni 
kyselého pozinkování, lázni recyklace a rozpouštění zinku, dvojitým studeným a teplým 
oplachem, sušením, termodifuzním fluidním ložem, smáčecím tunelem, lázní odkysličení, 
dvojitým studeným a teplým oplachem přes vedení drátů na navíjecí pole, kde je navíjen na 
cívky do hmotnosti cívky 1t. 

Dle podkladů poskytnutých objednatelem, výrobce linky uvádí spotřebu plynu 50 m3 na 
1 tunu výrobku, což při maximální kapacitě 16 000 t/rok představuje spotřebu plynu 800 000 
m3/rok. Chemická část bude mít nucený odtah plynů, kde je počítáno s odtahem max. 15 000 
m3/h. 

Emise budou produkovány z níže uvedených procesů: 

 austentizační pec - pec je vyhřívaná několika impulsními hořáky, které jsou rozděleny 
v několika zónách na obou stranách pece. Spotřeba plynu je uváděna 400 000 m3/rok. 

 fluidní lože a suška - termodifuze fluidního lože funguje pomocí spalin, které přenáší 
teplo k písku, který pak ohřeje dráty. Fluidní lože sestává ze žáruvzdorné ocelové pánve 
vybavené hořáky se sálavými trubkami ze žáruvzdorné oceli. Každý  hořák se zapaluje 
zapalovací svíčkou  a má ultrafialový článek pro detekci plamene. Tyto hořáky jsou 
seskupeny do zóny napájené směsí plyn/vzduch před-směšovacím  systémem. Před-
směšovací hořáky zajišťují konstantní poměr plyn/vzduch v každé zóně bez ohledu na 
výstup hořáku. Spotřeba plynu je uváděna 200 000 m3/rok. 

 termodifuzní ohřev –  je instalován za chemickou částí, sloužící k termodifuznímu 
procesu. Spotřeba plynu je uváděna 200 000 m3/rok. 

 chemická část – chemická část bude odsávána nuceně ve dvou okruzích. Odsáté 
množství bude max. 2 x 7 500 m3/h. 

Odvod spalin a emisí z technologických operací projektované linky je z objektu zajištěn 
odtahy z procesu patentování, ohřevu  lázní a odtahu z ohřevu fluidního lože. U stávajícího 
zařízení jsou emisní limity plněny bez speciálního čištění odcházejících plynů, ani u 
projektované nové patentopomosazovací termodifuzní linky  nebude pravděpodobně  další 
čistění potřebné. Stavební výška komínů je bude cca 16m, jejich technické parametry 
(průměr, výška, teplota spalin a objem spalin) jsou uvedeny v další kapitole.  Umístění 
komínů v ploše technologické haly odpovídá konstrukci a délce  technologické linky, jejichž 
provozu se investiční záměr týká. 

1.2. DRUH ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK 
V případě patentopomosazovací termodifuzní lze předpokládat emisi následujících 
významných znečišťujících látek: 

 tuhé znečišťující látky (TZL), vyjádřené jako suspendované částice PM10 

 Zn 

 SO2 

 CO 

 VOC 

 NOx 

 Cl, H2SO4 
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V současném provozu jsou navíc sledovány koncentrace CN. Tyto se v novém provozu již 
vyskytovat nebudou, tudíž jejich modelování je bezpředmětné. V případě H2SO4 a VOC 
nebyly objednatelem poskytnuty podklady o jejich koncentraci na výstupu z nové technologie 
a tudíž nelze modelovat jejich rozptyl po realizaci záměru.  

Dostupné vstupní údaje obsahují v případě prachu výsledky měření TZL. Pro účely 
rozptylové studie byl přijat předpoklad, že veškerá suma TZL je tvořena suspendovanými 
částicemi PM10. Vypočtené emise a tudíž i imisní příspěvky tak jsou nadhodnoceny v řádu 
jednotek %. Jedná se o zjednodušení, které však z hlediska vlivů na ovzduší vede k vyšší 
bezpečnosti vypočtených výsledků. 

1.3. EMISNÍ CHARAKTERISTIKY 

1.3.1. Stávající stav 
Emise jsou zjišťovány měřeními na jednotlivých komínech a výduších obou linek. Pro 
výpočet ročních emisí byly objednatelem poskytnuty údaje za rok 2007.  

Liniové zdroje 
 Vliv liniových zdrojů je považován za zanedbatelný, jelikož doprava materiálu převážně 
probíhá po železnici a množství nákladní automobilové dopravy je minimální. Vzhledem k  
intenzitě automobilového provozu v okolí závodu je imisní zátěž způsobená liniovými zdroji 
spojenými s provozem patentomosazovací linky zcela nevýznamná (nárůst cca 1 kamion 
denně při četnosti průjezdu 874 kamionů do závodu). 

Bodové zdroje 
Bodové zdroje představují komíny sloužící k odvodu plynů vznikajících  při provozu 
technologie.  

V současné době se z provozu emitují a jsou sledovány látky z následujících částí 
technologie: 

Linka č.1: 

 Ohřívací pec (101) – TZL, CO, NOx, SO2 

 Patentovací pec (001) – TZL, CO, NOx, SO2 

 Mořící lázně (102) – TZL, HCl, H2SO4 

 Pomosazovací lázně (103) - TZL, CN 

 Sušící pec (104) - TZL, CO, NOx, SO2 

Linka č.2: 

 Ohřívací pec (201) - TZL, CO, NOx, SO2 

 Patentovací pec (002) - TZL, CO, NOx, SO2 

 Mořící lázně (202) – TZL, HCl, H2SO4 

 Pomosazovací lázně (203) - TZL, CN 

 Sušící pec (204) - TZL, CO, NOx, SO2 

Emise znečišťujících látek z komínů byly stanoveny výpočtem z předaných výsledků měření 
provozovatele za rok 2007.  
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Vstupní data získaná měřením emisí reprezentují průměrné roční emise [t/rok, resp. kg/rok], 
a je v nich zahrnuta doba provozu zařízení v průběhu dne i roku. Není proto nutno při 
stanovení hmotnostních toků znečišťujících látek v rámci předkládané rozptylové studie 
zavádět korekční faktor denní doby provozu a ročního využití zdroje. 

Tabulka č. 1 Produkce emisí z bodových zdrojů v roce 2007 

Kontaminant Množství ( t/rok ) 
PM10 0.752 
NOx 1.170 
CO 8.494 
SO2 0.012 
VOC 0.346 
HCl 0.674 
H2SO4 0.190 
CN 0.013 
 

Tabulka č. 2 Použité emisní charakteristiky bodových zdrojů linky č.1 

Parametr Jednotka 101 001 102 103 104 
PM10 g/s 35,4.10-05 8.55.10-05 367,5.10-05 891,7.10-05 4.89.10-05 
NOx g/s 0.01094 0.00039 - - 0.00133 
CO g/s 0.18699 0.00266 - - 0.04788 
SO2 g/s 17,01.10-05 4.10.10-05 - - 2.34.10-05 
HCl g/s - - 0.01291 - - 
Výška emise nad terénem H 16 16 16 16 16 
Objem vzdušiny Vs 1.294761 1.759292 0.841865 0.875925 0.958896 
Teplota vzdušiny ts(Dh) 98 94 25 33 282 
Průměr výduchu d ( 0 ) 0.4 0.4 0.3 0.5 0.4 
Výstupní rychlost  plynu w0 ( 0 ) 14 14 13 5 14 
Roční využití zdroje Alfa 1 1 1 1 1 
Počet hodin provozu za den Pd 24 24 24 24 24 

 

Tabulka č. 3 Použité emisní charakteristiky bodových zdrojů linky č.2 

Paramert Jednotka 201 002 202 203 204 
PM10 g/s 35,4.10-05 8.55.10-05 371,4.10-05 1167,7.10-05 4.89.10-05 
NOx g/s 0.02419 0.00395 - - 0.00421 
CO g/s 0.08847 0.00053 - - 0.00039 
SO2 g/s 17,01.10-05 4.11.10-05 - - 2.34.10-05 
HCl g/s - - 0.01304 - - 
Výška emise nad terénem H 16 16 16 16 16 
Objem vzdušiny Vs 2.032 4.523893 0.841865 1.97959 2.431765 
Teplota vzdušiny ts(Dh) 335 72 25 33 235 
Průměr výduchu d ( 0 ) 0.6 0.6 0.3 0.5 0.6 
Výstupní rychlost  plynu w0 ( 0 ) 16 16 13 11.3 16 
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Paramert Jednotka 201 002 202 203 204 
Roční využití zdroje Alfa 1 1 1 1 1 
Počet hodin provozu za den Pd 24 24 24 24 24 

 

Umístění modelovaných bodových zdrojů je graficky znázorněno v příloze 2. 

1.3.2. Cílový stav 
Po realizaci záměru bude stav následující:  

Liniové zdroje 
Liniové zdroje znečištění ovzduší nebudou realizací investičního záměru  ve srovnání se 
současným stavem změněny. Pro dopravní obslužnost projektované nové linky  bude využit 
provozovaný dopravní systém, který má vzhledem k minulému objemu produkce dostatečnou 
kapacitu.  

Přivážení materiálu pro zpracování na nové lince  bude přičleněno k současným dodávkám, 
které jsou přiváženy po železnici. Počet vlaků se tím nezvýší, vlastní manipulace (nakládání 
a vykládání, navážení materiálu na jednotlivé technologické operace) probíhá ve vnitřním 
prostředí objektů. 

Bodové zdroje 
V případě stanovení emisních charakteristik bodových zdrojů bylo postupováno následovně: 

Stacionární spalovací zařízení: 

Na základě znalosti množství spalovaného zemního plynu (viz. kapitola 1.1.2.) bylo dle 
emisních limitů stanoveno množství emitovaného znečištění. 

Chemická část linky: 

Vzhledem ke skutečnosti, že objednatel neposkytl přesnější údaje o produkovaném znečištění 
a vzhledem k vyšší bezpečnosti modelovaných výsledků, byla prověřena možnost použít 
údaje o hmotnostních tocích uvedené v BREF dokumentech pro povrchové úpravy kovů 
a plastů s použitím elektrolytických nebo chemických postupů. Emisní hodnoty jsou uvedeny 
v následující tabulce. 

Tabulka č. 4 Referenční limitní hodnoty při zavedení BAT 

Emise Referenční limitní hodnoty při zavedení BAT 
(mg/m3) 

Chlorovodík < 0,3 - 30 
Zinek < 0,01 - 0,5 
Tuhé částice < 5 - 30 
 

Obdobné výrobní procesy, např. celá patentobronzovací linka ŽDB (produkce 
a technologický proces je obdobný, jako u plánované linky) ve skutečnosti produkuje 
hmotnostní tok PM10  1,9.10-3 g/s ( z chemické části 7,8 .10-4 g/s). Při použití údajů BREF by 
byl hmotnostní tok chemické části navržené nové linky 0,125 g/s, tj. o 3 řády vyšší než je 
dosahováno při reálném provozu obdobné výroby. Posuzovaný provoz využívá mokrý proces 
úpravy a dochází při něm k minimálním únikům tuhých látek do ovzduší. Údaje z BREF 
reprezentují rozmezí hmotnostních toků všech procesů, které jsou v tomto dokumentu 
zahrnuty (včetně suchých procesů), takže nejvyšší uvedené hodnoty referenčních 
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hmotnostních toků jsou dle našeho názoru oproti emisím z navrženého záměru nadhodnocené. 
K tomuto faktu je přihlédnuto i při vyhodnocování modelu rozptylu v ovzduší a jako 
hmotnostní toky jsou použity reálně naměřené hodnoty na obdobném zařízení. 

Tabulka č. 5 Použité emisní charakteristiky bodových zdrojů termodifuzní 
patentomosazovací linky při použití údajů BAT 

Parametr Jednotka 1001 1002 1003 1004 1005 
PM10 g/s 0.00028 0.00014 0.00014 0.06249 0.06249 
NOx g/s 0.02245 0.01122 0.01122 - - 
CO g/s 0.00379 0.00189 0.00189 - - 
SO2 g/s 2.81.10-05 1.40.10-05 1.40.10-05 - - 
HCl g/s - - - 0.06249 0.06249 
Zn g/s - - - 0.00104 0.00104 
Výška emise nad terénem H 16 16 16 16 16 
Objem vzdušiny Vs 0.140 0.070 0.070 2.083 2.083 
Teplota vzdušiny ts(Dh) 100 100 100 30 30 

Průměr výduchu d ( 0 ) 0.5 0.5 0.5 1 1 

Výstupní rychlost  plynu w0 ( 0 ) 0.974 0.487 0.487 2.943 2.943 

Roční využití zdroje Alfa 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 

Počet hodin provozu za den Pd 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 

 

Tabulka č. 6 Použité emisní charakteristiky bodových zdrojů termodifuzní 
patentomosazovací linky při korekci emisí dle linky č.803 

Parametr Jednotka 1001 1002 1003 1004 1005 
PM10 g/s 0.00028 0.00014 0.00014 0.00039 0.00039 
HCl g/s - - - - * - * 
Zn g/s - - - 0.00011 0.00011 
Výška emise nad terénem H 16 16 16 16 16 
Objem vzdušiny Vs 0.140 0.070 0.070 2.083 2.083 
Teplota vzdušiny ts(Dh) 100 100 100 30 30 

Průměr výduchu d ( 0 ) 0.5 0.5 0.5 1 1 

Výstupní rychlost  plynu w0 ( 0 ) 0.974 0.487 0.487 2.943 2.943 

Roční využití zdroje Alfa 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 

Počet hodin provozu za den Pd 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 
* dle objednatelem poskytnutých podkladů není chlorovodík z linky vypouštěn 

1.4. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA LOKALITY 
Posuzovaný zdroj znečišťování se nachází v jižní části města Bohumín, v průmyslovém areálu 
podniku ŽDB GROUP a.s. Odpovídajícím mapovým listem v měřítku 1:25 000 je ZLM 15-
423. Přehledně je zájmová lokalita vyznačena v příloze č. 1.  

Terén v okolí závodu v okruhu cca do 2 km je rovinatý, na východě a jihovýchodě od 
vzdálenosti cca 2 až 3 km od závodu je reliéf zvlněný s převýšeními cca 50 výškových metrů. 
V ostatních směrech zasahuje rovinatý reliéf do větších vzdáleností (podél řeky Odry do 
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ostravské pánve a severozápadně do Polska). Průměrná nadmořská výška lokality je cca 201,1 
m n.m. 

1.5. KLIMATICKÉ A METEOROLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY ÚZEMÍ 
Pro modelování byla použita meteorologická data ČHMÚ v podobě matice hodnot, které 
vyjadřují procentuální výskyt generalizovaného typu počasí v daném období (stabilitní větrná 
růžice). Kategorie počasí v této matici jsou vytvořeny na základě tříd stability, 
reprezentovaných průměrnými teplotními gradienty γ, a rychlostí větru. Používají se třídy 
podle Bubníka a Koldovského. 

Průměrná stabilitně členěná větrná růžice a její grafické znázornění (paprskový graf) tvoří 
tabulku č. 11 a obrázek č. 1. 

Tabulka č. 7 Tabulka použité průměrné stabilitně členěné růžice 

 N NE E SE S SW W NW Bezvětří Součet 
(%) 

I.tř. v=1,7 m/s 0,34 0,45 0,34 0,64 0,43 0,66 0,38 0,32 5,67 9,23 
II.tř. v=1,7 m/s 0,89 1,37 0,88 1,39 1,35 1,97 0,82 0,60 6,38 15,65 
II.tř. v=5 m/s 0,05 0,20 0,08 0,11 0,17 0,28 0,11 0,15 0 1,15 
III.tř. v=1,7 m/s 1,07 1,47 0,80 1,16 1,30 2,33 1,04 0,92 2,79 12,88 
III.tř. v=5 m/s 1,25 3,4 0,99 0,60 1,91 6,07 2,31 1,23 0 17,76 
III.tř. v=11 m/s 0 0,01 0 0 0,01 0,13 0,06 0,04 0 0,25 
IV.tř. v=1,7 m/s 0,51 0,53 0,45 0,66 0,47 0,93 0,60 0,86 1,70 6,71 
IV.tř. v=5 m/s 1,18 1,89 0,84 0,74 2,34 8,49 3,40 2,22 0 21,1 
IV.tř. v=11 m/s 0,02 0,06 0,01 0,02 0,14 1,78 0,46 0,30 0 2,79 
V.tř. v=1,7 m/s 0,46 0,48 0,44 0,50 0,32 0,74 0,61 0,95 1,42 5,92 
V.tř. v=5 m/s 0,23 0,15 0,17 1,19 1,56 0,63 0,21 2,42 0 6,56 
Součet (%) 6,00 10,01 5,00 7,01 10,00 24,01 10,00 10,01 17,96 100,00 
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Obrázek č. 1 Grafické znázornění použité průměrné stabilitně členěné větrné růžice 

 

1.6. IMISNÍ CHARAKTERISTIKA LOKALITY 
Informace o úrovni pozaďových koncentrací sledovaných polutantů byly získány na základě 
automatického imisního monitoringu na stanici TBOMA, ČHMÚ 1065 Bohumín. Stanice 
reprezentuje částečně zastavěnou plochu v rovinatém terénu na okraji obce (předměstská 
zóna) do vzdálenosti 0,5 až 4 km. Stanice se nachází ve vzdálenosti cca 1,5 km od místa 
realizace záměru. Jiné stanice měření imisních koncentrací PM10 v okolí zájmové lokality 
nejsou provozovány. 

K charakterizaci pozaďových koncentrací byla použita data za rok 2007, která jsou 
dokumentována následující tabulkou. 

Tabulka č. 8 Aktuální stav znečištění ovzduší v Bohumíně (stav za rok 2007, stanice 
TBOMA ČHMÚ) 

hodinové koncentrace 
(µg/m3) 

24-hodinové koncentrace 
(µg/m3) Kontaminant 

maximum 50% kv. maximum 50% kv. 

průměrné 
roční 

koncentrace 
(µg/m3) 

PM10 727,0 38,0 241,3 40,0 49,5
SO2 104,4 6,7 64,9 8,2 9,9
NO2 106,2 24,9 63,9 25,6 27,2
NOx - - - - 43,5
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Celková imisní situace v okolí posuzovaného záměru je v současnosti velmi špatná. 
K nejvýznamnějšímu překračování imisních limitů však v Bohumíně dochází v případě 
suspendovaných částic PM10 a benzo(a)pyrenu. Imisní limity stanovené pro PM10 jsou ve 
městě významně překračovány z pohledu ročních i 24-hodinových koncentrací. Dle údajů 
ČHMÚ za rok 2006 je 99% plochy Bohumína zařazeno do oblasti se zhoršenou kvalitou 
ovzduší z důvodu překračování ročních koncentrací PM10, 100% plochy z důvodu 
překračování 24-hodinových koncentrací tohoto ukazatele. K překračování imisního limitu 
benzo(a)pyrenu dochází rovněž na 100% plochy města. 

Zvýšená prašnost a na ni vázané polycyklické aromatické uhlovodíky jsou problémem celé 
aglomerace Moravskoslezský kraj. 

Ojediněle (na cca 1% plochy města) dochází dle údajů ČHMÚ také k překročení imisního 
limitu benzenu. 

Poslední  dostupné naměřené hodnoty pro Zn jsou za rok 2002, z měřící stanice Hygienické 
služby č. 952 Bohumín – Čáslavská, jejíž provoz  byl ukončen v polovině roku 2003. 
Průměrná roční imisní koncentrace zinku v ovzduší na území města Bohumína se v roce 2002 
pohybovala na úrovni 0,543 µg/m3. V současnosti měření imisních koncentrací zinku 
neprobíhá na žádné monitorovací stanici v blízkém okolí. 

2. METODIKA VÝPOČTU  

2.1. METODA, TYP MODELU 
K vlastnímu výpočtu byl použit program SYMOS’97 (verze 2003), založený na 
stejnojmenném modelu rozptylu znečišťujících látek. Jedná se o referenční metodu pro 
výpočet rozptylu znečišťujících látek v ovzduší dle Nařízení vlády č.350/2002 Sb., v platném 
znění. 

Metodika používá statistického gaussovského modelu rozptylu kouřové vlečky. 
Meteorologická data vstupují do modelu v podobě stabilitně členěné větrné růžice (třídy podle 
Bubníka a Koldovského). 

Metodika je určena především pro vypracování rozptylových studií pro účely hodnocení 
kvality ovzduší. 

2.2. TERÉN 
K modelovým výpočtům byl použit digitální model terénu o stejné ploše jako oblast sítě 
referenčních bodů (4,4 x 4,4 km). Model terénu byl odvozen z veřejně přístupných dat 
získaných v rámci projektu X-SAR/SRTM (data z radarového snímkování povrchu Země 
uskutečněného v roce 2000). Použitým souřadnicovým systémem byl S-JTSK. 

2.3. REFERENČNÍ BODY 
Referenční body byly uspořádány v pravidelné čtvercové síti o velikosti kroku 100 m 
pokrývající oblast do vzdálenosti 2,2 km od posuzovaného výrobního závodu. 

Výška všech referenčních bodů byla 1,5 m nad terénem.  

Použitá síť referenčních bodů je zobrazena ve výřezu modelové oblasti v příloze č. 2. 
Tabelární přehled referenčních bodů a jejich souřadnic je k dispozici v digitální podobě 
u zhotovitele.  
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2.4. IMISNÍ LIMITY 
Platné imisní limity stanovené Nařízením vlády č.597/2006 Sb. pro cílový rok 2010 tvoří 
následující tabulku. 

Tabulka č. 9 Platné imisní limity 

Znečišťující 
látka 

Doba 
průměrování Imisní limit Jednotka Přípustná četnost 

překročení / rok 
Imisní limity pro ochranu zdraví lidí 
PM10 24 hodin 50 µg/m3 35 
PM10 1 rok 40 µg/m3 - 
NO2 1 hodina 200 µg/m3 18 
NO2 1 rok 40 µg/m3 - 
SO2 1 hod 350 µg/m3 24 
SO2 24 hodin 125 µg/m3 3 
CO 8h klouz. průměr 10 000 µg/m3 - 

3. VÝSTUPNÍ ÚDAJE  

3.1. TYP VYPOČTENÝCH CHARAKTERISTIK 
Pro zajištění možnosti srovnání vypočtených hodnot s imisními limity byl výpočet 
v programu SYMOS’97 proveden pro charakteristiky, které mají stanoven imisní limit 
a současně se jedná o polutanty, u kterých je předpoklad významného zvýšení emisí 
v návaznosti na realizaci posuzovaného záměru. Zároveň byly modelovány polutanty, které 
jsou limitovány v rámci dokumentace BAT.  

Vypočteny byly následující charakteristiky: 

 Stávající stav 

o PM10 - nejvyšší 24-hodinový příspěvek koncentrací , průměrný roční příspěvek 
koncentrací 

o NO2 - nejvyšší hodinový příspěvek koncentrací, průměrný roční příspěvek 
koncentrací 

o SO2 - nejvyšší hodinový příspěvek koncentrací, průměrný denní příspěvek 
koncentrací 

o CO - max. denní 8h klouzavý průměr příspěvku koncentrací 

o HCl - průměrný roční příspěvek koncentrací 

 Cílový stav  

o PM10 - nejvyšší 24-hodinový příspěvek koncentrací , průměrný roční příspěvek 
koncentrací 

o NO2 - nejvyšší hodinový příspěvek koncentrací, průměrný roční příspěvek 
koncentrací 

o SO2 - nejvyšší hodinový příspěvek koncentrací, průměrný denní příspěvek 
koncentrací 

o CO - max. denní 8h klouzavý průměr příspěvku koncentrací 
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o HCl - průměrný roční příspěvek koncentrací 

o Zn - průměrný roční příspěvek koncentrací 

3.2. METODIKA VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 
Při hodnocení imisního pozadí je nutno vycházet z údajů získaných ve vzdálenosti 1,5 km od 
zájmové lokality, relevantnější údaje nejsou k dispozici. Bezprostřední okolí zájmové lokality 
má přitom charakter zóny s těžkým hutním průmyslem, navíc se v blízkosti nacházejí 
frekventované komunikace s automobilovým provozem. Imisní koncentrace v blízkém okolí 
lokality proto mohou být významně odlišné od koncentrací zjištěných na výše uvedené stanici 
ČHMÚ. Nejistota určení imisního pozadí lokality proto významně vyšší než velikost 
vypočtených imisních příspěvků způsobených provozem posuzovaného záměru.  

V návaznosti na výše uvedenou skutečnost není v daném případě metodicky správné sčítat 
imisní příspěvky vyplývající z provozu posuzovaného záměru s imisními koncentracemi 
zjištěnými na stanici  ČHMÚ TBOMA. Výstupem z rozptylové studie jsou proto pouze imisní 
příspěvky, nikoliv imisní koncentrace, které by mohly být odhadnuty pouze velmi nepřesně.  

Velikost vypočtených imisních příspěvků sledovaných látek z výstupu modelu SYMOS’97 
byla hodnocena na základě srovnání s úrovní příslušného imisního limitu. 

Pro některé polutanty pocházející z posuzované výroby nejsou Nařízením vlády 
č.597/2006 Sb. imisní limity stanoveny (HCl, Zn). V těchto případech bylo provedeno 
orientační porovnání modelových koncentrací s referenčními hodnotami používanými 
obvykle v procesu analýzy humánních rizik (informace o referenčních koncentracích, resp. 
referenčních dávkách, získané z veřejně přístupných toxikologických databází, např. IRIS US 
EPA prostřednictvím Risk Assessment Information System – RAIS). Přehled referenčních 
koncentrací použitých k tomuto orientačnímu srovnání tvoří následující tabulku. 

Tabulka č. 10 Referenční koncentrace použité k orientačnímu hodnocení 

Znečišťující látka 
RfC – běžná  

populace 
(µg/m3) 

RfD – běžná  
populace 
(mg/kg-d) 

Zdroj dat 

HCl 20 - RAIS 
Zn 105* 0,3 US EPA 

* dle U.S. EPA nejsou pro stanovení RfC sloučenin zinku k dispozici relevantní data (známy jsou pouze 
výsledky testů akutní, nikoliv chronické, toxicity na zvířatech pro oxidy a chloridy zinku), proto byla orientačně 
odvozena referenční koncentrace z referenční dávky pro orální cestu vstupu do organismu (váha 70 kg, plicní 
respirace 20 m3/den), k zajištění větší bezpečnosti je vypočtená hodnota korigována faktorem nejistoty 10. 

Platí, že pokud průměrné koncentrace sledovaných látek nepřekročí tyto referenční hodnoty, 
nedojde k žádným dopadům na zdraví populace, resp. citlivých skupin obyvatel. 

3.3. KARTOGRAFICKÁ INTERPRETACE VÝSLEDKŮ 
Graficky byly výstupy z modelu zpracovány pro situaci po realizaci záměru. Mapový výstup 
byl vypracován pro následující charakteristiky: 

 Stávající stav 

o PM10 - nejvyšší 24-hodinový příspěvek koncentrací , průměrný roční příspěvek 
koncentrací 

 Cílový stav 
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o PM10 - nejvyšší 24-hodinový příspěvek koncentrací , průměrný roční příspěvek 
koncentrací - korekce dat dle linky č. 803 

Vzhledem ke skutečnosti, že Bohumín patří do oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší zejména 
emisemi PM10 (benzo(a)pyren nebyl modelován), byly zpracovány mapové výstupy pouze 
pro tento kontaminant. Příspěvek ostatních kontaminantů je zanedbatelný a tudíž se 
domníváme, že tvorba mapových výstupů je bezpředmětná.  

Veškeré vypracované mapy jsou součástí příloh a reprezentují koncentrace ve výšce 1,5 m 
nad zemí. 

3.4. DISKUSE VÝSLEDKŮ 
Nejvyšší vypočtené hodnoty imisního příspěvku modelovaných polutantů a lokalizace 
dosaženého maxima tvoří následující tabulku. 

 

nejvyšší hodinový příspěvek koncentrací, průměrný denní příspěvek koncentrací 

 

Tabulka č. 11 Nejvyšší vypočtené imisní příspěvky 

Kontaminant Doba 
průměrování 

Imisní 
příspěvek Jednotka 

X 
(S-JTSK) 

Y 
(S-JTSK) 

Stávající stav 
PM10 1 rok 0.234823 µg/m3 -465050 -1095850 
PM10 24 hodin 6.29585 µg/m3 -465050 -1095850 
NO2 1 rok 0.010136 µg/m3 -465050 -1095850 
NO2 1 hodina 0.369313 µg/m3 -465550 -1096650 
SO2 24 hodin 0.000923 µg/m3 -465050 -1095850 
SO2 1 hodina 0.036235 µg/m3 -465550 -1096650 
CO 8 hodin 21.912 µg/m3 -465350 -1096150 
HCl 1 rok 0.239 µg/m3 -465050 -1095850 
Cílový stav - při použití údajů BAT 
PM10 1 rok 1.047263 µg/m3 -465050 -1095850 
PM10 24 hodin 31.174213 µg/m3 -465050 -1095850 
NO2 1 rok 0.025609 µg/m3 -465050 -1095850 
NO2 1 hodina 0.920792 µg/m3 -465350 -1096150 
SO2 24 hodin 0.000249 µg/m3 -465050 -1095850 
SO2 1 hodina 0.010816 µg/m3 -465350 -1096150 
CO 8 hodin 1.358 µg/m3 -465350 -1096150 
HCl 1 rok 0.998 µg/m3 -465050 -1095850 
Zn 1 rok 0.017438 µg/m3 -465050 -1095850 
Cílový stav - při korekci emisí dle linky č.803
PM10 1 rok 0.009403 µg/m3 -465050 -1095850 
PM10 24 hodin 0.226554 µg/m3 -465350 -1095750 
NO2 1 rok 0.025609 µg/m3 -465050 -1095850 
NO2 1 hodina 0.920792 µg/m3 -465350 -1096150 
SO2 24 hodin 0.000249 µg/m3 -465050 -1095850 
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Kontaminant Doba 
průměrování 

Imisní 
příspěvek Jednotka 

X 
(S-JTSK) 

Y 
(S-JTSK) 

SO2 1 hodina 0.010816 µg/m3 -465350 -1096150 
CO 8 hodin 1.358 µg/m3 -465350 -1096150 
Zn 1 rok 0.017438 µg/m3 -465050 -1095850 

3.4.1. Plošné rozložení koncentrací 

Stávající stav 
Roční imisní příspěvky dosahují maximálních hodnot do vzdálenosti prvních stovek metrů od 
zdroje. V nejbližší obydlené oblasti dosahují cca 10% maximálních hodnot. 

V případě 24-hodinových koncentrací suspendovaných částic PM10 se do plošného rozložení 
koncentrací významněji promítá reliéf terénu, ale i přesto lze říci, že imisní příspěvky 
dosahují maximálních hodnot v blízkosti zdroje. V nejbližší obydlené oblasti dosahují cca 
20% maximálních hodnot. 

Cílový stav 
Po realizaci posuzované výstavby linky nedojde k významnější změně v plošném rozložení 
koncentrací.  Dojde pouze k snížení imisní zátěže, nejvíce patrné v případě suspendovaných 
částic. 

Ovlivnění ovzduší v místě nejbližší obytné zástavby 
Nejbližší stavby pro bydlení se nacházejí ve vzdálenosti cca 600 m východně a cca 700 m 
severně od zdrojů znečištění.  

Za současného stavu lze očekávat v místě nejbližší obytné zástavby roční imisní příspěvky na 
úrovni cca 10% maximálních vypočtených hodnot, v případě krátkodobých koncentrací 20% 
nejvyšších vypočtených příspěvků. 

Jak prokázaly provedené výpočty, dojde k poklesu úrovně imisních příspěvků, takže 
z hlediska vlivu na populaci v místech nejbližší obytné zástavby bude nový stav lepší než 
stávající imisní situace. 

3.4.2. Srovnání s imisními limity 
Procentuální podíl maximálních vypočtených imisních příspěvků vzhledem k imisním 
limitům platných pro rok 2010 tvoří následující tabulku. 

Tabulka č. 12 Podíl imisních příspěvků a imisního limitu 

Kontaminant Doba průměrování 
Maximální imisní 

příspěvek /  
imisní limit 

Jednotka 

Stávající stav 

PM10 1 rok 0.59 % µg/m3 

PM10 24 hodin 12.59 % µg/m3 

NO2 1 rok 0.03 % µg/m3 

NO2 1 hodina 0.18 % µg/m3 

SO2 24 hodin 7.10-4 % µg/m3 



Bohumín - ŽDB GROUP a.s. - EIA - patentopomosazovací linka 

ŽDB GROUP a.s..  Rozptylová studie 16

Kontaminant Doba průměrování 
Maximální imisní 

příspěvek /  
imisní limit 

Jednotka 

SO2 1 hodina 0.01 % µg/m3 

CO 8 hodin 0.22 % µg/m3 

HCl* 1 rok 1.20 % µg/m3 

Cílový stav - při použití údajů BAT 
PM10 1 rok 2.62 % µg/m3 

PM10 24 hodin 62.35 % µg/m3 

NO2 1 rok 0.06 % µg/m3 

NO2 1 hodina 0.46 % µg/m3 

SO2 24 hodin 2.10-4 % µg/m3 

SO2 1 hodina 3.10-3 % µg/m3 

CO 8 hodin 0.01 % µg/m3 
HCl* 1 rok 4.99 % µg/m3 
Zn* 1 rok 2.10-3 % µg/m3 
Cílový stav - při korekci emisí dle linky č.803 
PM10 1 rok 0.02 % µg/m3 

PM10 24 hodin 0.45 % µg/m3 

NO2 1 rok 0.06 % µg/m3 
NO2 1 hodina 0.46 % µg/m3 
SO2 24 hodin 2.10-4 % µg/m3 
SO2 1 hodina 3.10-3 % µg/m3 
CO 8 hodin 0.01 % µg/m3 
Zn* 1 rok 2.10-3 % µg/m3 
* pro posuzovaný kontaminant není imisní limit stanoven, použito orientační srovnání s referenční 
hodnotou dle kapitoly 2.4 

pozn: - emise zinku není u stávajícího procesu sledována,  

  - za stávajícího stavu je na lince č. 803, která byla použita jako referenční výroba k posuzované 
patentopomosazovací lince, emise HCl pod mezí detekce použité měřicí metody, tudíž 
předpokládáme, že i emise HCl z navržené linky budou zanedbatelně nízké 

Stávající stav 
Stávající stav odpovídá imisnímu zatížení v městě Bohumín, kde je dlouhodobě překračován 
limit u prachových částic PM10. Denní imisní příspěvky dosahují v maximu cca 12 % 
imisního limitu, v případě ročních koncentrací PM10 činí vypočtený imisní příspěvek 
charakterizující stávající stav maximálně 0,6 % imisního limitu. 

Ostatní sledované kontaminanty vykazují v modelu řádově nižší hodnoty než je stanovený 
imisní limit a lze je tedy hodnotit jako nevýznamné. 

Vypočtený imisní příspěvek chlorovodíku a zinku, pro které není stanoven imisní limit, byl 
srovnán s referenční hodnotou těchto polutantů (viz kapitola 2.4). Vypočtený imisní příspěvek 
je o 2-4 řády nižší než referenční koncentrace, tudíž nelze očekávat negativní vlivy na zdraví 
obyvatel. 
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Cílový stav 
Modelové řešení cílového stavu vykazuje ve srovnání se stávající situací snížení imisních 
příspěvků vedoucí ke snížení celkových imisních koncentrací v okolí lokality. V případě 
suspendovaných částic lze očekávat snížení imisních příspěvků až o 1 řád. 

U žádného z obou modelových scénářů nepřekročí imisní příspěvky platné imisní limity. 
Očekávané roční imisní příspěvky PM10 jsou na úrovni řádově nižší než hodnota imisního 
limitu. Nejvyšší imisní příspěvek ve vztahu k imisnímu limitu lze očekávat u 24-hodinových 
koncentrací PM10, který činí 62,35 % v případě použití maxima údajů BAT pro výpočet 
emisního toku z chemické části a 0,45% v případě korekce emisí dle obdobné, objednatelem 
provozované, linky č.803. V případě použití hodnot BAT lze hovořit o výrazném zhoršení 
emisí tuhých látek do ovzduší, ale jak již bylo uvedeno v kapitole 1.3.2. při porovnání údajů 
s obdobnými procesy např. patentobronzovací linka ŽDB (produkce a technologický proces je 
obdobný, jako u plánované linky) lze říci, že např. u PM10 je hmotnostní tok při použití údajů 
BREF o 3 řády vyšší než je dosahováno při reálném provozu. Posuzovaný provoz využívá 
mokrý proces úpravy a dochází při něm k minimálním únikům tuhých látek do ovzduší. Údaje 
z BREF reprezentují rozmezí hmotnostních toků všech procesů, které jsou v tomto 
dokumentu zahrnuty (včetně suchých procesů), takže nejvyšší hodnoty referenčních 
hmotnostních toků v BREF jsou oproti emisím z navrženého záměru nadhodnocené. 

Obdobně lze hodnotit i příspěvek HCl, kdy v případě linky č.803 jsou na základě měření 
emisí uváděny nulové hodnoty. V případě zinku je příspěvek nevýznamný již při výpočtu 
s vysoce nadhodnocenou hodnotou, uvedenou v BAT.   

Imisní příspěvky ostatních modelovaných znečišťujících látek, které mají stanoven imisní 
limit, budou řádově nižší než úroveň imisních limitů platných pro rok 2010. 

Platné imisní limity jsou již v současnosti v okolí lokality překračovány v případě PM10. 
Problém suspendovaných částic a souvisejících polycyklických aromatických uhlovodíků 
zasahuje celou ostravskou aglomeraci. Ani přes očekávané významné snížení imisní zátěže 
spojené s provozem nové linky proto nelze v budoucnu očekávat plnění imisních limitů 
PM10. Navržená opatření však mohou významně zlepšit imisní situaci z hlediska lokálně se 
vyskytujících znečišťujících látek.  

Navrženou patentomosazovací linku (nahrazení technologie, která nesplňuje podmínky 
BAT, technologií, která BAT splňuje) je nutno z pohledu kvality ovzduší hodnotit jako 
záměr, který je pozitivní a vede ke zlepšení kvality ovzduší v Bohumíně. 
V případě provozu stávajících linek a nové linky ve zkušebním provozu lze očekávat dočasné, 
málo významné zhoršení současného stavu, které bude způsobeno imisním příspěvkem nové 
linky. Tento imisní příspěvek bude tvořit řádově max. jednotky % emisí celé posuzované 
výroby. 

3.4.3. Závěr a doporučení 
Hlavní závěry rozptylové studie je možno shrnout do následujících bodů: 

1) Na základě kartografické interpretace znečištění ovzduší je zřejmé, že maxima imisních 
příspěvků lze očekávat nejvýše ve vzdálenosti 500 m od hodnocené patentopomosazovací 
linky.  Tato skutečnost platí jak pro stávající situaci, tak i pro stav po realizaci 
rekonstrukce posuzované výroby. 

2) Nejbližší stavby pro bydlení se nacházejí ve vzdálenosti cca 600 m východně a cca 700 m 
severně od zdrojů znečištění.  Za současného stavu lze očekávat v místě nejbližší obytné 
zástavby roční imisní příspěvky na úrovni cca 10% maximálních vypočtených hodnot, 
v případě krátkodobých koncentrací 20% nejvyšších vypočtených příspěvků. 
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3) Sledované kontaminanty vykazují v modelu imisní příspěvky řádově nižší než hodnoty 
imisních limitů, nicméně je nutno vzít v potaz, že na znečištění ovzduší v okolí se nepodílí 
pouze posuzované linky. 

4) Po výstavbě nové linky nepřekročí u žádného z obou modelových scénářů imisní 
příspěvky platné imisní limity. Imisní příspěvky suspendovaných částic PM10 budou na 
úrovni maximálně cca 62,35% (scénář dle BAT, tzn. výrazně nadhodnoceno – viz kapitola 
1.3.2 a 3.4.2), resp. cca 0,45% (scénář dle obdobné linky provozované objednatelem) 
imisního limitu. Imisní příspěvky ostatních modelovaných znečišťujících látek, které mají 
stanoven imisní limit, budou o několik řádů nižší než úroveň imisních limitů platných pro 
rok 2010, resp. než použité referenční hodnoty v případě Zn a HCl.  

5) Modelové řešení cílového stavu vykazuje ve srovnání se stávající situací snížení imisních 
příspěvků suspendovaných částic PM10, které představují na lokalitě z hlediska ochrany 
ovzduší nejvýznamnější problém. Znečištění ovzduší ostatními polutanty zůstane na 
stávající úrovni. Výjimkou je nevýznamný nárůst NO2, který však nezpůsobí významnější 
zhoršení kvality ovzduší (stávající imisní koncentrace NO2 jsou o 3-4 řády pod imisními 
limity.. Realizace záměru povede ke snížení celkového znečištění ovzduší v okolí lokality. 
Platné imisní limity stanovené pro PM10 jsou v současnosti v okolí lokality překračovány. 
Problém suspendovaných částic a souvisejících polycyklických aromatických uhlovodíků 
zasahuje celou ostravskou aglomeraci. Ani přes očekávané snížení imisní zátěže spojené 
s výstavbou posuzované linky proto nelze v budoucnu očekávat plnění imisních limitů 
PM10.  

6) Dalším významným přínosem bude vyloučení kyanidů z technologického procesu a s tím 
spojené odstranění těchto emisí.  

Realizací posuzované výstavby patentomosazovací linky dojde pravděpodobně ke zlepšení 
kvality ovzduší v Bohumíně, nelze tudíž očekávat negativní vliv záměru na zdraví obyvatel 
v přilehlých obytných zónách ani na okolní ekosystémy. 
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RoZHoDNUTÍ
Mini sterstva životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí (dále jen ,,ministerstvo..), orgiín státní správy
příslušný podle $ 43 písm. u) zákona č, 8612002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně někteých
dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ,,zákon o
ochraně ovzduší..) k vydávání rozhodnutí o autorizaci podle $ 15 odst. l písm. d) tohoto
zákona, po posouzení Žádosti pana Ing. Radima Seiberta, Výškovická 575l|32 A, PSČ 700
30, ostrava _ Výškovice a způsobilosti žadatele předmětnou činnost provádět, rozhodlo
takto:

; :
' Ing. Radimu,seibertoyi

Výškovická 575/|32 A, PSČ 7o0 30, ostrava. Výškovice
RČ 7ó082714960

se vydává autorizace ke zpracování rozptylových studií
podle $ l5 odst.l písm. d) zákona o ochraně ovzduší

Toto rozhodnutí se wdává na dobu do |.9.2012.

Odůvodnění

Doručením Žádosti pana Ing. Radima Seiberta, Výškovická 575/|32 A, PSC 700 30,
ostrava _ Výškovice o vydríní rozhodnutí o autorizaci ke zpracování rozptylových studií bylo
dne 27. záŘí 2007 v souladu s $ 44 zátkona č. 500/2004 Sb., správního řádu, zabájeno správní
řizeni v uvedené věci.

Žadate| vyhověl poŽadavkům $ 15 odst. 6,9 a l0 ziíkona o ochraně ovzduší aprokáza|,
Že je schopen zpracovávatrozptylové sfudie podle $ 9 odst. 6 zákona o ochraně ovzduší, čímŽ
naplnil požadavky na vydaní rozhodnutí o autorizaci ke zpracování rozptylových studií.



Poučení o rozk|adu

Proti tomuto rozhodnutí lze v souladu s $ 8l správního řádu podat rozklad do 15 dnů
ode dne jeho doručení k Rozkladové komisi minista ávotního prosředí, podaním
u Ministerstva ávotního prosfredí, Vršovická ó5, l00 l0, Prďra l0.
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ÚVOD 
 
Posouzení vlivu na veřejné zdraví bylo provedeno na základě objednávky firmy AZ GEO 

s.r.o., ze dne 15.4.2008. Posouzení se týká investičního záměru stavby „Bohumín-ŽDB 

GROUP a.s. – patentopomosazovací linka“.  

 

Při posuzování možných vlivů na veřejné zdraví je nutno zvažovat všechny možné faktory, 

které mohou mít jak negativní, tak pozitivní dopad na lidské zdraví. Uvažovány jsou pouze 

vlivy dále uvedených faktorů za „normálních“ podmínek; posouzení není možno vztáhnout na 

případy zvláštních situací, včetně havárií. 

1. Fyzikální faktory (hluk, vibrace, elektromagnetická pole, záření) 

2. Chemické škodliviny (včetně prachu a pachových látek) 

3. Biologická agens 

4. Socioekonomické faktory 

 

Cílem  tohoto posouzení je zhodnotit možný vliv na zdraví obyvatel, kteří mají trvalé bydliště 

v bezprostředním okolí připravované stavby. Možný vliv na veřejné zdraví je uvažován 

v souvislosti se záměrem – modernizace patentopomosazovací linky. Toto hodnocení 

navazuje na dvě předchozí posouzení vlivu na veřejné zdraví v rámci procesu EIA pro 

Mořírnu a Ocelárnu ŽDB GROUP a.s. 

 

Předkládané posouzení vlivu na veřejné zdraví je vypracováno v souladu s obecnými 

metodickými postupy Světové zdravotnické organizace (WHO), Americké agentury pro 

ochranu životního prostředí (US EPA) a autorizačním návodem Státního zdravotního ústavu 

(SZÚ) pro hodnocení zdravotního rizika hluku v mimo pracovním prostředí.  

 

PODKLADOVÉ MATERIÁLY 
 
Štancl, L. Bohumín - ŽDB GROUP a.s. - EIA - patentopomosazovací linka Rozptylová studie, 

červen 2008, Ostrava, 28 s. 
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Suk, V. Patentopomosazovací linka ŽDB GROUP, a.s. závod Ocelové kordy. Hluk ve 

venkovním prostoru. Ostrava,  květen 2008, 18 s. 

 

 

POPIS MÍSTNÍ SITUACE 
 
 
Posuzovaný závod se nachází v jižní části města Bohumín, v areálu podniku ŽDB GROUP 

a.s. Nová patentopomosazovací linka, bude instalována ve výrobní hale, která se nachází 

přibližně uprostřed areálu ŽDB, a.s. V okolí navrhovaného záměru se nachází další provozy 

ŽDB GROUP a.s. - závod ocelárna, závod topenářské techniky Viadrus, závod drátovna VJ 

TPD, mořírna, závod lanárna, závod pérovna a drátovna TND a další průmyslové podniky - 

Bonatrans a.s. – výroba železničního materiálu (dvojkolí, celistvých kol, pryží odpružených 

kol, náprav, obručí, kotoučů), Univerzální trať Bohumín (provoz Třineckých železáren a.s.) – 

výroba ploché a široké oceli, Bekaert Bohumín s.r.o. a další. 

 

Stavba nového provozu patentomosazovací linky bude provedena ve stávajícím objektu 

závodu Ocelové Kordy v těsné blízkosti stávajících linek. Modernizace se nebude týkat 

změny vyráběného sortimentu ani organizace materiálového toku. Investiční záměr je 

situován do haly PREFA, kde jsou celkem 3 linky pro patentování a pomosazení drátu. Jiných 

objektů než uvedených dvou stávajících linek (a linky nové) se investiční záměr netýká, počet 

provozních linek v hale PREFA bude po náběhu nové linky snížen o jednu linku. Poloha linky 

je vyznačena na obrázku 1.  

 

Nejbližší stavby pro bydlení se nachází severovýchodním směrem, ve vzdálenosti přibližně 

600 m východně (zástavba u křižovatky ul. Bezručova a Revoluční) a cca 700 m 

severně od zdrojů znečištění.  
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Obrázek 1: Umístění patentopomosazovací linky v závodě ŽDB GROUP a.s., ve městě 

Bohumíně 

 

 

 

POPIS VÝROBY 
Upravovaný drát se zahřívá v austenizační peci (plynové hořáky) na teplotu 1100 Co                   

a následně ochladí v termodifuzní teplotě 550-580 Co, která nemá reakční funkci, ale pouze 

kontaktní pro odvod přebytečného tepla ze zpracovávaného drátu po jeho austenizaci teplem. 
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Poté následuje první oplach, kde dochází k ochlazení drátu na teplotu cca 40 Co, moření drátu 

v lázni 10-16,5 % vodného roztoku HCl, kde se drát zbavuje především uvolněných okují a 

jeho povrch je připraven pro nanesení vrstvy mosazi. Po průchodu drátů lázní chemického 

moření HCL následuje trojitý oplach, který drát intenzivním ostřikem čistí. Po této fázi drát 

kontinuálně prochází do lázní s alkalickým poměďováním včetně oplachů, lázní kyselého 

pozinkování, lázní recyklace a rozpouštění zinku, dvojitým studeným a teplým oplachem, 

sušením, termodifuzním fluidním ložem, smáčecím tunelem, lázní odkysličení, dvojitým a 

teplým oplachem přes vedení drátů na navíjecí pole, kde je navíjen na cívky do hmotnosti 

cívky 1t. 

V současné době jsou využívány dvě zastaralé linky nevyhovující kapacitně a technicky. 

Dnešní linky závodu Ocelových kordů pracují na principu izotermického kalení drátu v 

olověné lázni a pomosazování na bázi elektrochemického pokovení v kyanidovém roztoku. 

Obě tyto technologie jsou již překonané, přičemž současná Evropa provozuje pouze čtyři 

takovéto linky (z toho dvě v ŽDB GROUP a.s.).  Moderní trend představuje patentování do 

fluidního lože se současným termodifusním vyloučením iontů zinku a mědi na povrchu drátu. 

Technický a ekologický přínos záměru je navíc umocněn požadavky potencionálních 

zákazníků na tvorbu produktů tzv. „zelenou technologií“ . 

 

Posouzení vlivu na veřejné zdraví 

1. FYZIKÁLNÍ FAKTORY 

1.1. Hluk 

1.1.1. Nebezpečné vlastnosti hluku a jejich vztahy mezi  expozicí a biologickými účinky  
 
Hluk je nechtěný zvuk bez ohledu na jeho intenzitu. Proto je nutné hluk do jisté míry 

považovat za bezprahově působící noxu. Nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví jsou 

obecně definovány jako morfologické nebo funkční změny organizmu, které vedou ke 

zhoršení jeho funkcí, ke snížení kompenzační kapacity vůči stresu nebo zvýšení vnímavosti k 

jiným nepříznivým vlivům prostředí. Dlouhodobé nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví je 

možné s určitým zjednodušením rozdělit na účinky specifické, projevující se při ekvivalentní 

hladině akustického tlaku A nad 85 až 90 dB poruchami činnosti sluchového analyzátoru, a na  
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účinky nespecifické (mimosluchové), kdy dochází k ovlivnění funkcí různých systémů 

organismu. Tyto nespecifické systémové účinky se projevují prakticky v celém rozsahu 

intenzit hluku, často se na nich podílí stresová reakce a ovlivnění neurohumorální a 

neurovegetativní regulace, biochemických reakcí, spánku, vyšších nervových funkcí, jako je 

učení a zapamatovávání, ovlivnění smyslově motorických funkcí a koordinace. V komplexní 

podobě se mohou manifestovat ve formě poruch emocionální rovnováhy, sociálních interakcí 

i ve formě nemocí, u nichž působení hluku může přispět ke spuštění nebo urychlení vlastního 

patologického děje (WHO, 1999; SZÚ, 2007).  

 

Mezi kritické účinky hluku v lidských obydlích patří zejména rušení spánku a obtěžování 

(WHO, 1999).  

Nepříznivé ovlivnění spánku se prokazatelně projevuje obtížemi při usínání, probouzením, 

alterací délky a hloubky spánku. Efekt narušeného spánku se projevuje i následující den 

např. rozmrzelostí, zhoršenou náladou, snížením výkonu, bolestmi hlavy nebo zvýšenou 

únavností. Senzitivní skupinou populace jsou starší osoby, pracující na směny, lidé s 

funkčními a mentálními poruchami a osoby s potížemi se spaním. K narušení spánku vede 

jak ustálený, tak i proměnný hluk. Subjektivní kvalita spánku nebyla zhoršena při 

venkovním hluku pod ekvivalentní hladinu akustického tlaku A pro noc 40 dB. Nepříznivé 

ovlivnění nálady následující den bylo prokázáno při hodnotách hluku během spánku vně 

budov již pod 60 dB a předpokládá se, že k ovlivnění dochází i z hlediska výkonnosti. 

Podle doporučení WHO by noční ekvivalentní hladina akustického tlaku A neměla v okolí 

domů přesáhnout 45 dB, přičemž se předpokládá pokles hladiny hluku o až 15 dB při 

průniku venkovního hluku do místnosti zčásti otevřeným oknem. Maximální hodnoty 

jednotlivých hlukových událostí by pak neměly uvnitř místností přesáhnout L
Amax 

= 45 dB, 

resp. 60 dB venku a počet těchto událostí ze všech zdrojů hluku by během noci neměl 

přesáhnout 10-15. K adaptaci obyvatel na rušení spánku hlukem nedochází v hlučných 

lokalitách ani po více letech.  

 

Obtěžování hlukem je nejobecnější reakcí lidí na hlukovou zátěž. Vyvolává celou řadu 

negativních emočních stavů, mezi které patří pocity rozmrzelosti, nespokojenosti a špatné 

nálady, deprese, obavy, pocity beznaděje nebo vyčerpání. V normální populaci je 10-20 % 
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vysoce senzitivních osob, stejně jako velmi tolerantních, zatímco u zbylých 60-80 % 

populace víceméně platí kontinuální závislost míry obtěžování na intenzitě hlukové zátěže. 

Při působení hluku zde však kromě senzitivity a fyzikálních vlastností hluku velmi záleží i 

na řadě dalších neakustických faktorů sociální, psychologické nebo ekonomické povahy. 

Významnou úlohu zde hraje vztah ke zdroji hluku, pocit, do jaké míry jej člověk může 

ovlivňovat nebo zda pro něj má nějaký ekonomický význam. Dle doporučení WHO je 

během dne jen málo lidí při svých aktivitách vážně obtěžováno ekvivalentní hladinou 

akustického tlaku A pod 55 dB, nebo mírně obtěžováno při L
Aeq 

pod 50 dB.  

 
Maximální přijatelné meze pro celodenní obtěžování hlukem a pro rušení spánku jsou 

stanoveny pomocí hlukových ukazatelů ve vyhlášce č. 523/2006 Sb. o hlukovém mapování. 

Mezní hodnoty pro hlukové ukazatele pro den-večer-noc (Ldvn) a pro noc (Ln) jsou 

následující: pro silniční dopravu Ldvn = 70 dB a Ln = 60 dB; pro integrovaná zařízení Ldvn = 50 

dB a Ln = 40 dB. Výpočty hlukových ukazatelů pro den-večer-noc (Ldvn) a den-noc (Ldn), 

včetně jejich vzájemného přepočtu, jsou uvedeny v Autorizačním návodu k hodnocení 

zdravotního rizika hluku v mimopracovním prostředí (SZÚ, 2007). 

Hodnota hlukového ukazatele Ldn v decibelech [dB] je definována vzorcem: 
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Přepočet mezi Ldvn a Ldn pro hluk ze silniční dopravy je následující: 

2,0+= dndvn LL  

Ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq je hladinou střední hodnoty akustického tlaku ve 

sledovaném časovém úseku a je stanovená při použití váhového filtru A zvukoměru. 

Vyjadřuje se v decibelech (dB). Protože akustický tlak je veličina, jejíž druhá mocnina je 

úměrná energii, a protože hladiny jsou mírou logaritmickou, je výsledná hladina akustického 

tlaku (LAeq) dána součtem hladin LAeq1 až LAeqn podle následujícího vztahu (Smetana, 1974): 

 

)10...1010log(10 10/10/10/ 21 AegnAegAeg LLL
AegL +++=  

 

Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A v chráněném venkovním 

prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru, uvedený v nařízení vlády. č. 148/2006 
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Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění, se stanoví 

součtem základní hladiny hluku  LAeq,T = 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného 

prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Hodnoty korekcí 

související s posuzovanou lokalitou jsou následující: -10 dB pro noční dobu, + 5 dB pro hluk 

z  dopravy na pozemních komunikacích (s výjimkou účelových komunikací) a + 10 dB pro 

hluk v okolí hlavních pozemních komunikacích v území, kde hluk z dopravy na těchto 

komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. 

Obsahuje-li hluk tónové složky přičte se další korekce -5 dB.  

 

1.2. Hodnocení expozice a charakterizace vlivů hluku na veřejné zdraví 
 
Výpočet ekvivalentních hladin akustického tlaku je uveden v hlukové studii (Suk, 2008). 

Ekvivalentní hladiny akustického tlaku byly vypočteny pro venkovní chráněný prostor, 

definovaný v souladu s § 30, odst.3) zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví 

v platném znění, ve dvou vybraných bodech: 

 

� výpočtový bod č. 1 – dům č.p. 1074 na ul. Svatopluka Čecha, 2 m před jižní fasádou, 

25 m nad úrovní terénu,  

� výpočtový bod č. 2 – dům č.p. 1145 na ul. Bezručova, 2 m před západní fasádou, 28 

m nad úrovní terénu. 

 

Výpočtové body byly zvoleny ve stejných místech, na kterých proběhlo v dubnu 2007 měření 

hluku, provedené firmou Akusting, spol. s r.o. Výpočet ekvivalentních hladin hluku byl 

proveden pomocí počítačového programu Hluk+, verze 7.16.  

 

1.2.1. Současná hluková situace 
 

Posuzovanými zdroji hluku v okolí výpočtových bodů č. 1 a 2 byly stacionární zdroje v ŽDB 

GROUP a.s. a silniční doprava na ulici Revoluční. Příspěvek hluku ze stacionárních zdrojů 

ŽDB GROUP a.s. k celkové hlučnosti byl v hlukové studii odvozen na základě měření hluku 

z průmyslového areálu ŽDB GROUP a.s., provedeného firmou Akusting, spol.s r.o. v dubnu 
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2007 ve výše uvedených výpočtových bodech (viz tabulka 1). Měření proběhlo v noční době 

z důvodu omezení vlivu hluku z dopravy a ruchu města. Měřením byla prokázána přítomnost 

tónové složky ve spektru hluku na frekvenci 315 Hz na měřícím místě č. 1 a na frekvenci 25 

Hz na měřícím místě č. 2. V měřícím místě č. 2 bylo prokázáno, že tónová složka pochází 

z provozu Univerzální tratě Bohumín, Třineckých Železáren  a.s. (Akusting, 2007). Původ 

tónové složky v měřícím místě č. 1 není znám. 

 

 

Tabulka  1. Výsledky měření hluku ze stacionárních zdrojů ŽDB (Akusting, 2007). 

Celková situace* 

Celková situace 

při odstavení 

univerzální tratě 

TŽ a.s. 

Pozadí 

LAeq,T [dB] 

Místo měření č. 

Noční doba 

1 51,5 - - 

2 47,0 47,1 41,7 

*provoz stacionárních zdrojů ŽDB GROUP a.s. + Univerzální trať TŽ a.s. + pozadí 

 

Příspěvek hluku z dopravy na ulici Revoluční k celkové hlučnosti, po které jezdí také 

automobily přes vrátnici č. 2 do areálu ŽDB GROUP a.s., byl v hlukové studii odvozen na 

základě sčítání vozidel. V současné době činí dopravní nároky patentopomosazovací linky 

přibližně 3-4 kamiony denně. Automobilová nákladní doprava probíhá převážně v denní době. 

Do výpočtů byl zahrnut i příspěvek hluku parkoviště vedle obytného domu s výpočtovým 

bodem č. 2. 

Příspěvky hluku ze stacionárních zdrojů ŽDB GROUP a.s. a z dopravy na ul. Revoluční jsou 

uvedeny v tabulkách 2 a 3. Příspěvek hluku ze současného provozu patentopomosazovací 

linky není znám. 
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Tabulka 2: Příspěvky hluku ze stacionárních zdrojů ŽDB GROUP a.s. a z provozu 

patentopomosazovací linky. 

Měření hluku Model 

Celková situace* 

Příspěvek 

Patentopomosazovací 

linky 

Stacionární zdroje 

v ŽDB  GROUP a.s. 

současný  
stav 

současný 
stav 

cílový 
stav 

současný 
stav 

cílový  
stav 

LAeq,T [dB] 

Výpočtový/měřící 

bod č. 

Denní doba 

1 - ? 22,4 51,4 51,4 

2 - ? 33,5 52,6 52,6 

Výpočtový/měřící 

bod č. 
Noční doba 

1 51,0 ? 22,4 51,5 51,4 

2 45,5 ? 33,5 47,0 46,7 

*provoz stacionárních zdrojů ŽDB GROUP a.s. + Univerzální trať TŽ a.s. + pozadí; ? údaje neznámé 

 

 

Tabulka 3: Příspěvky hluku ze silniční dopravy na ulici Revoluční. 

Měření hluku 
celková situace* 

Doprava na ul. Revoluční - 
model 

současný stav současný stav cílový stav 

LAeq,T [dB] 

Výpočtový/měřící 
bod č. 

Denní doba 
1 - - - 
2 - 62,9 62,9 

Výpočtový/měřící 
bod č. Noční doba 

1 51,5 - - 

2 47,0 49,8 49,8 

        *provoz stacionárních zdrojů ŽDB GROUP a.s. + Univerzální trať TŽ a.s. + pozadí 
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V okolí výpočtového bodu č. 1 se projeví pouze hluk ze stacionárních zdrojů ŽDB GROUP 

a.s., který může být zdrojem mírného obtěžování v denní době a rušení spánku v noční době. 

V okolí výpočtového bodu č. 2 se projeví jak hluk ze stacionárních zdrojů ŽDB GROUP a.s., 

tak hluk z dopravy na ulici Revoluční, což může být zdrojem silného obtěžování v denní době 

a rušení spánku v noční době. Míra tohoto obtěžování a rušení spánku nepřekračuje 

nejvyšší přijatelnou mez hlukových ukazatelů pro silniční dopravu, ale překračuje  

nejvyšší přijatelnou mez hlukových ukazatelů pro integrovaná zařízení podle vyhlášky 

č. 523/2006 Sb. Vypočtené hlukové ukazatele jsou uvedeny tabulce  4. 

 

Tabulka  4: Vypočtené hlukové ukazatele pro den-noc (Ldn), den-večer-noc (Ldvn) a noc (Ln). 

Stacionární zdroje 

ŽDB 

Patentopomosazovací 

linka 

Doprava na ul. 

Revoluční 

současný 

stav 

cílový 

stav 

současný 

stav 

cílový 

stav 

současný 

stav 

cílový stav VB č. 

L dn [dB] L dvn [dB] 

1 57,5 57,4 ? 28,4 - - 

2 54,6 54,4 ? 39,5 62,3 62,3 

VB č. L n [dB] 

1 51,5 51,4 ? 22,4 - - 

2 47,0 46,7 ? 33,5 49,8 49,8 

 

Hluk ze stacionárních zdrojů ŽDB GROUP a.s. v okolí obou výpočtových bodů a hluk 

z dopravy na ulici Revoluční (z celkové dopravy i z dopravy související pouze s ŽDB 

GROUP a.s.) v okolí výpočtového bodu č. 2 pravděpodobně překračují v denní i noční 

době hygienické limity stanovené nařízením vlády č. 148/2006 Sb.   
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1.2.2. Hluková situace po realizaci záměru 
 

Bodovými zdroji hluku z provozu patentomosazovací linky budou podle hlukové studie 

vzduchotechnická zařízení, plošnými zdroji hluku budou obvodové pláště objektu a 

liniovými zdroji hluku bude kamionová doprava. Provoz nové technologie 

v patentopomosazovací lince zvýší stávající dopravní nároky cca o 1-2 kamiony denně. 

Nákladní doprava bude probíhat převážně v denní době. Cílové příspěvky hluku ze 

stacionárních zdrojů ŽDB GROUP a.s., z provozu patentopomosazovací linky a 

z automobilové dopravy na ulici Revoluční jsou uvedeny v tabulkách  2 a 3. 

 

Příspěvky hluku ze stacionárních zdrojů v ŽDB GROUP a.s. v okolí obou výpočtových bodů i 

příspěvky hluku z dopravy na ulici Revoluční v okolí výpočtového bodu č. 2 budou 

pravděpodobně téměř shodné se situací v současném stavu. Nadále tedy může docházet až 

k silnému obtěžování hlukem v denní době a k rušení spánku v noční době. Míra tohoto 

obtěžování a rušení spánku nebude pravděpodobně překračovat nejvyšší přijatelnou 

mez hlukových ukazatelů pro silniční dopravu, ale bude pravděpodobně nadále 

překračovat nejvyšší přijatelnou mez hlukových ukazatelů pro integrovaná zařízení 

podle vyhlášky č. 523/2006 Sb. 

 

Příspěvky hluku ze stacionárních zdrojů ŽDB GROUP a.s. a z dopravy na ulici Revoluční 

budou pravděpodobně nadále překračovat hygienické limity stanovené nařízením vlády 

č. 148/2006 Sb. Samotný příspěvek hluku z patentopomosazovací linky nebude 

pravděpodobně překračovat limity pro hluk ze stacionárních zdrojů. 

 

 

2. CHEMICKÉ ŠKODLIVINY 
 

Z charakteru výrobní technologie patentopomosazovací linky  byly identifikovány následující 

chemické látky s možným dopadem na zdraví obyvatel žijících v lokalitách sousedících 

s s průmyslovým areálem ŽDB a.s. ve kterém bude realizován záměr výstavby 

patentopomosazovací linky: HCl, PM10, NO2 a Zn.  
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2.1. Nebezpečné vlastnosti chemických škodlivin a jejich vztahy mezi  expozicí 
a biologickými účinky 

2.1.1. Pevné částice (PM) 
 

Pevné částice (PM) přenášené vzduchem představují komplexní směs organických a 

anorganických substancí. Částice se podle velikosti rozdělují do několika skupin:  

Hrubé částice větší než 100 µm aerodynamického průměru považujeme za prašný spad, 

jehož zdravotní účinky nelze jednoznačně definovat, neboť koncentrace prašného spadu se 

mohou měnit až o několik řádů i na malém prostoru a v čase a tudíž je také expozice složitě 

odhadnutelná. Vliv prašného spadu na obyvatelstvo je posuzován na úrovni obtěžování, 

případně škod na majetku. V české národní legislativě je uveden depoziční limit pro prašný 

spad v nařízení vlády č. 597/2006 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob 

sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší, a to 12,5 g.m-2 za měsíc.  

Hrubé částice menší než 100 µm aerodynamického průměru považujeme za polétavý prach 

Znečištění ovzduší je následně představováno směsí pevných a kapalných částic rozptýlených 

v ovzduší, které v něm přetrvávající dlouhou dobu, protože jsou příliš malé na to, aby měly 

významnou pádovou rychlost (jiná používaná synonyma - prašný aerosol, inhalabilní frakce 

atd.). Toxicita částic je dána jejich velikostí a chemickým složením. Hlavními cestami vstupu 

suspendovaných pevných částic do organismu, ve vztahu k přímému poškození zdraví lidí, 

jsou inhalace a případná ingesce částic vynesených z dýchacích cest řasinkovým epitelem.  

Nejlépe jsou negativní zdravotní účinky polétavého prachu popsány u prachových částic o 

velikosti do 10 µm (PM10) a do 2,5 µm (PM2,5). Kolísání průměrné denní koncentrace PM10 je 

spojeno s růstem mortality, morbidity a se snížením plicních funkcí. Růst denní mortality, 

morbidity, bronchitidy a snížení plicních funkcí byly publikovány při změnách krátkodobé 

denní koncentrace PM10 o 10 µg.m-3  (WHO, 2000). V aktualizované směrnici WHO, týkající 

se kvality ovzduší, je doporučeno dosažení průměrné roční koncentrace PM10                         

20 µg.m-3 , při jejímž dosažení pravděpodobně dojde k efektivnímu snížení negativního vlivu 

PM10 na zdraví většiny obyvatel (WHO, 2005). Kromě této cílové hodnoty uvádí WHO ještě 

další 3 hodnoty, které slouží jednotlivým zemím jako přechodné hodnoty uplatňované v rámci 

systematického a trvalého úsilí směřujícího k výraznému snížení koncentrací PM až na 

cílovou hodnotu WHO AQG a tím i redukce zdravotních rizik ( tabulka 5, 6). 
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Tabulka 5: Směrnice WHO – Doporučené hodnoty kvality ovzduší (Air quality guidelines -  
AQG) pro průměrné roční koncentrace PM  
 
AQG PM 10 

 [µg.m-3] 
PM 2.5  

[µg.m-3] Zdůvodnění pro vybrané hodnoty * 

Přechodný cíl 1 (IT-1) 70 35 
Tyto hodnoty jsou spojeny s přibližně 15% 
vzestupem dlouhodobého rizika úmrtnosti vzhledem 
k hodnotě  AQG. 

Přechodný cíl 2 (IT-2) 50 25 
Kromě dopadů na zdraví tyto hodnoty snižují riziko 
předčasné úmrtnosti přibližně o 6% (2–11%) ve 
vztahu k IT-1. 

Přechodný cíl 3 (IT-3) 30 15 
Kromě pozitivních dopadů na zdraví  tyto hodnoty 
snižují riziko úmrtnosti přibližně o  6% (2-11%) ve 
vztahu k IT-2. 

Cílová hodnota AQG  20 10 

Toto jsou nejnižší hodnoty při kterých ještě byl 
s více než 95% pravděpodobností zjištěn nárůst 
úmrtnosti na kardiopulmonální onemocnění a 
zhoubný nádor plic ve vztahu k dlouhodobým 
expozicím PM2.5.  

 
* - upřednostňuje se použití doporučené hodnoty PM 2,5 
 
 
 
Tabulka 6: Směrnice WHO – Doporučené hodnoty kvality ovzduší (Air quality guidelines -  
AQG) pro 24 hodinové koncentrace PM  

 
AQG PM10 

 [µg.m-3] 
PM2.5  

[µg.m-3] 
Zdůvodnění pro vybrané hodnoty 

Přechodný cíl 1 (IT-1) 150 75 

Na základě publikovaných koeficientů rizika 
z multicentrických studií a metaanalýz (přibližně 
5% vzestup krátkodobé úmrtnosti nad hodnotu 
AQG). 

Přechodný cíl 2 (IT-2) 100 50 

Na základě publikovaných koeficientů rizika z 
multicentrických studií a metaanalýz (přibližně 
2,5% vzestup krátkodobé úmrtnosti nad hodnotu 
AQG). 

Přechodný cíl 3 (IT-3)** 75 37.5 

Na základě publikovaných koeficientů rizika z 
multicentrických studií a metaanalýz (přibližně 
1,2% vzestup krátkodobé úmrtnosti nad hodnotu 
AQG). 

Cílová hodnota AQG  50 25 
Vychází ze vztahu mezi 24 hod koncentrací a roční 
koncentrací PM . 

 
*  -  99 tý percentil (3 dny/ rok) 
**- Pro potřebu řízení. Vychází z průměrných hodnot AQG; přesné číslo by se mělo stanovit na 
základě místní distribuce frekvence denních průměrů. Distribuce frekvence denních hodnot PM2,5 a 
PM10 se obvykle blíží log-normální distribuci. 
 
 
 V české národní legislativě je imisní limit pro PM10 uveden v nařízení vlády č. 597/2006 Sb., 

kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a 
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řízení kvality ovzduší. Imisní limit lze v tomto případě považovat za mez přijatelného rizika, 

nikoliv za bezpečný práh. Imisní limit pro PM10 je 50 µg.m-3  pro aritmetický průměr za 24 

hodin (hodnota nesmí být překročena více než 35krát za kalendářní rok) a 40 µg.m-3  pro 

aritmetický průměr za kalendářní rok. Rizika PM10 lze kvantifikovat pomocí hodnot směrnice 

WHO pro vnější ovzduší (WHO, 2005).  

 

2.1.2. Kyselina chlorovodíková 
 

Kyselina chlorovodíková (HCl) se používá k výrobě chloridů, průmyslových hnojiv a barviv, 

k elektrolytickému pokovování a ve fotografickém, textilním a gumárenském průmyslu. 

Kyselina chlorovodíková má korosivní účinky na oči, kůži a sliznice. Krátkodobá inhalační 

expozice může vyvolat podráždění očí, nosu a dýchacích cest a zánět a edém plic (US EPA, 

2000). Podráždění sliznic bylo pozorováno u pracovníků v průmyslu při koncentraci 15 

mg/m3 (WHO, 1982). Krátkodobá orální expozice může vyvolat poleptání sliznic trávicího 

traktu. Dermální kontakt může mít za následek popáleniny, tvorbu vředů a zjizvení kůže     

(US EPA, 2000). Kyselina chlorovodíková je podle IARC (International Agency for Research 

of Carcinogenity) zařazena do skupiny 3, tzn. že látku zatím nelze klasifikovat z hlediska 

karcinogenních účinků (WHO IARC, 2004). V české národní legislativě ani v doporučeních 

WHO (Světová zdravotnická organizace) není stanoven imisní limit pro HCl v komunálním 

prostředí. US EPA (Americká agentura pro ochranu životního prostředí) uvádí RfC pro HCL 

pro běžnou populaci 20 µg/m3. 

 

2.1.3. Zinek 
 

Zinek je všudypřítomný v životním prostředí. Hlavními antropogenními zdroji zinku je 

báňský průmysl, hutnictví (tavení rudy obsahující zinek, olovo a kadmium), výroba oceli, 

spalování uhlí a komunálních odpadů. Inhalace zinku a jeho sloučenin může vyvolat tzv. 

„metal fume fever“ , která se projevuje bolestmi na hrudi, kašlem, poruchami dýchání, 

sníženým objemem plic, nevolností, nachlazením, neklidem. K manifestaci příznaků dochází 

několik hodin po expozici. V doporučení WHO ani v české národní legislativě není stanoven 
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imisní limit pro zinek. US EPA udává hodnotu 1100 µg/m3 jako základní koncentraci (RBC), 

od které má smysl hovořit o zvýšeném riziku.    

 

2.1.4. Oxidy dusíku (NOx) 
 

Hlavním zdrojem antropogenních emisí oxidů dusíku do ovzduší je spalování fosilních paliv 

ve stacionárních emisních zdrojích (při vytápění a v elektrárnách) a v motorových vozidlech 

(ve spalovacích motorech). Ve většině případů je do ovzduší emitován oxid dusnatý (NO), 

který je transformován na oxid dusičitý (NO2). Jedinou relevantní cestou expozice lidí je 

vdechování. Mezi nejcitlivější jedince k expozici oxidem dusičitým patří astmatici a pacienti 

s chronickou obstrukční plicní chorobou. Při krátkodobé i dlouhodobé expozici NO2 bylo 

pozorováno dráždění, ovlivnění dýchacích funkcí, snížení odolnosti k onemocnění dýchacích 

cest a plic, zvýšené riziko astmatických záchvatů (WHO, 2000).   

V české národní legislativě jsou imisní limity pro NO2 uvedeny v nařízení vlády č. 597/2006 

Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a 

řízení kvality ovzduší a shodný s mezními směrnými hodnotami, publikovanými WHO a jeho 

bezpečnými prahy. Hodnota imisního limitu pro NO2 je 200 µg.m-3  po dobu 1 hodiny 

(hodnota nesmí být překročena více než 18krát za kalendářní rok) a 40 µg.m-3  za kalendářní 

rok. 

Tabulka 7: Použité referenční hodnoty (WHO, 2000; WHO, 2005). 
 

RfCi UCR 
Škodlivina IARC 

µg/m-3 (µg/m3)-1 

PM10 - 20/50a - 

NO2 - 40/200b - 

HCl 3 20c - 

Zn - 1100d - 

 

- a pro PM10 se jedná o doporučené roční/24-hodinové hodnoty 
- b pro NO2 se jedná o doporučené roční/1-hodinové hodnoty 
- c krátkodobá referenční hodnota pro HCl (US EPA) 
-d RBC- základní hodnota od které má smysl uvažovat o zvýšeném riziku(US EPA, 2007)  
-  hodnota není stanovena 
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2.2. Hodnocení expozice a charakterizace vlivů chemických škodlivin na 
veřejné zdraví 
Vyhodnocení expozice je proces posouzení intenzity, četnosti a trvání možné expozice 

(kontakt organismu s danou látkou). Posouzení spočívá především ve vytipování možných 

expozičních cest, velikosti a složení exponované populace, expozičních scénářů a kvantifikaci 

expozice. Pro hodnocení vlivu na zdraví expozice výše uvedeným škodlivinám bylo bráno 

v úvahu území s rezidenčními oblastmi v části Nového Bohumína, Pudlova a Záblatí 

s celkovým počtem  8074 obyvatel. Grafické znázornění zájmového území je na obrázku č. 1.  

 

Oblast Nového Bohumína, k ní přilehlé části Záblatí a  centra Bohumína leží v převládajícím 

směru větrů od průmyslového areálu, ve kterém se nachází posuzovaný zdroj 

patentomosazovací linky ŽDB GROUP a.s. Jako expoziční cesta sledovaných škodlivin byla 

uvažována inhalace. Hodnocená populace je smíšená, vyskytují se zde všechny věkové 

kategorie, včetně malých dětí. 

 

2.2.1. Současné imisní zatížení sledované lokality 
 

Pro charakteristiku současného stavu znečištění ovzduší byla hodnocená lokalita posuzována 

podle imisních koncentrací za rok 2006, naměřených na stanici TBOMA 1065 v Bohumíně 

(ČHMÚ). Stanice je umístěna mimo rámec vybrané oblasti. Stanice je umístěna mimo 

převládající směr větru ze společnosti ŽDB  a.s.. Tato stanice, pro kterou ČHMÚ udává 

reprezentativnost pro území ve vzdálenosti 0,5-4 kilometry, nemusí být vzhledem ke 

svému umístění úplně reprezentativní pro rezidenční oblasti Nový Bohumín a Záblatí. Imisní 

zatížení sledované lokality imisemi PM10, NO2 a Zn je uvedeno v tabulce 8. Dlouhodobé ani 

krátkodobé koncentrace HCl v ovzduší ve městě Bohumíně nejsou sledovány. 

 Uvedená data byla převzata z tabelárních přehledů Českého hydrometeorologického ústavu 

(ČHMÚ, 2007).  
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Tabulka 8: Koncentrace chemických látek naměřené na stanici TBOMA (ČHMÚ) za období 
2004-2006 a stanici 952 Bohumín – Čáslavská (HS) za období 2000-2002 .    
 

Bohumín 

Průměr. 
roční*  

Denní 
98% 

kvantil 

Hodin. 
98% 

kvantil 

Škodlivina 

  µg.m-3 

2004 58,2 176,1  

2005 62,1 204,2  PM10 

2006 63,4 281,2  

2004 26,7  - 

2005 26,9  67,5 NO2 

2006 29,1  80,5 

Škodlivina ng.m-3 

2000 561 - - 

2001 564 - - 
Zn*  

 
2002 543 - - 

 

* - ze stacionární manuální stanice HS 952 Bohumín - Čáslavská 

 

Z tabulky je zřejmé, že se jedná o oblast dlouhodobě  silně zatíženou znečištěním ovzduší. Za 

dominantní zdroje znečištění ovzduší v Bohumíně je považován těžký průmysl a 

automobilová doprava. V roce 2006 dosáhl počet zaznamenaných překročení pro krátkodobé 

koncentrace PM10 hodnoty 169 (třetí nejhorší místo mezi všemi stanicemi v ČR) a pro roční 

průměrné koncentrace PM10 byla v roce 2006 naměřena třetí nejhorší hodnota ze všech stanic 

v ČR. Z  uvedených hodnot sledovaných škodlivin v tabulce 8 je dále zřejmé, že průměrné 

roční i krátkodobé koncentrace PM10, překračují imisní limity stanovené nařízením 

vlády č. 597/2006 Sb. v platném znění a doporučené cílové hodnoty uvedené ve směrnici 

WHO pro PM 10.   

 

Poslední  dostupné naměřené hodnoty pro Zn jsou za rok 2002, z měřící stanice Hygienické 

služby č. 952 Bohumín – Čáslavská. Provoz této stanice byl ukončen v polovině roku 2003. 
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V současnosti měření imisních koncentrací zinku neprobíhá na žádné monitorovací stanici.  

Průměrná roční imisní koncentrace zinku v ovzduší na území města Bohumína se v roce 2002 

pohybovala na úrovni 0,543 µg/m3. Ve srovnání s těmito naměřenými hodnotami a 

bezpečným prahem pro obsah zinku v ovzduší tj. 1100 µg/m3, který byl stanoven US EPA, je 

možno říci, že i kdyby došlo k několikanásobnému zvýšení obsahu zinku v ovzduší, tak 

expozice zinku by pro obyvatele žijící ve sledované lokalitě nepředstavovala zvýšení 

zdravotního rizika.  

 

Z dostupných informací  nebylo možné zjistit, jakou měrou se podílí ŽDB GROUP a.s. 

na celkovém znečišťování ovzduší ve městě Bohumíně.   

 

2.2.2. Výsledky rozptylové studie a srovnání s naměřenými hodnotami 
 

Pro zjištění imisního zatížení provozem navrhovaného záměru byla provedena rozptylová 

studie(AZ GEO, s.r.o. 2008), která hodnotí příspěvek z navrhovaného záměru pro současný 

stav (na základě příslušného měření emisí za rok 2007 – viz rozptylová studie) a 2 výhledové 

scénáře s použitím emisních údajů BAT (scénář č.1) a emisních údajů z obdobné 

patentobronzovací linky  (scénář č.2),  která se nachází v areálu podniku ŽDB GROUP a.s. 

Příspěvek z dopravy, související s provozem záměru, nebyl modelován, ale předpokládá se, 

že vzhledem k odhadovanému navýšení četnosti nákladní dopravy o 1-2 nákladní automobily 

denně po realizaci záměru, by mohl být vliv imisní zátěže z navýšení dopravy, související 

s provozem navrhovaného záměru, na zdraví obyvatel žijících v posuzované lokalitě 

minimální. Nejvyšší vypočtené imisní příspěvky v místě zdroje, převzaté z rozptylové studie,  

jsou uvedeny v tabulce 9. 
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Tabulka 9: Maximální vypočtené imisní příspěvky z patentopomosazovací linky ŽDB GROUP 
a.s., jak je uvádí rozptylová studie (AZ GEO, s.r.o. 2008) v místě zdroje. 
 

Látka  Imisní příspěvek 

 µg/m3 

 Stávající stav Výhledový stav 

  Scénář č.1 Scénář č.2 

PM10 roční 0,23 1,05 0,01 

PM10 24 hod 6,30 31,17 0,23 

NO2 roční 0,01 0,03 0,03 

NO2  1 hod 0,37 0,92 0,92 

HCl ro ční 0,24 1,00 - 

HCl 24 hod - - - 

Zn roční - 0,02 0,02 

 

 

Současný stav 

Vypočtené imisní příspěvky sledovaných látek  (PM10, NO2, HCl) z patentomosazovací linky 

ŽDB GROUP a.s. pro odpovídající stavy, nepřekračují imisní limity stanovené nařízením 

vlády č. 597/2006 Sb. v platném znění a doporučené hodnoty uvedené ve směrnici WHO. 

Namodelované dlouhodobé imisní příspěvky PM10, NO2 a HCl z provozu současné 

patentomosazovací linky v místě zdroje je možné považovat za nízké. Rovněž krátkodobé 

imisní příspěvky PM10 a NO2 jsou nízké.  I když nebyl zpracován rozptylový model pro Zn, 

na základě zkušeností z jiných obdobných zařízení je možné uvést, že v provozech zinkoven 

se vyskytuje určité množství zinku, které se může projevovat navýšením imisní 

koncentrace Zn v blízkém okolí areálu zinkovny tj. ve vzdálenosti desítek metrů od 

zinkovny. Ve větší vzdálenosti, ve které se nachází obytná zástavba tj 600 metrů pro 

nejbližší zástavbu  v oblasti Pudlova, která je mimo převládající směr větrů a 650 metrů 

pro nejbližší zástavbu v oblasti Nového Bohumína, která je ve směru převládajících 

větrů, již pravděpodobně bude rovněž možné považovat imisní koncentrace Zn 

v ovzduší za zanedbatelné.  
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Cílový stav 

Podobně jako u současného stavu ani v cílovém stavu nedochází u vypočtených imisních 

příspěvků sledovaných látek  (PM10, NO2, HCl, Zn) z patentomosazovací linky ŽDB GROUP 

a.s. pro odpovídající stavy k překračování imisních limitů stanovených nařízením vlády č. 

597/2006 Sb. v platném znění a doporučených hodnot uvedených ve směrnici WHO. Pro 

uvedené vypočtené příspěvky platí, že se jedná o teoretická maxima, za podmínek, které s 

vysokou pravděpodobností na lokalitě nikdy nenastanou a ve skutečnosti budou 

pravděpodobně výrazně nižší (viz. rozptylová studie). Nebylo možné stanovit hodnoty 

příspěvků pro sledované látky v místě stanice TBOMA, jelikož tato stanice se již nachází 

mimo hodnocené území a předpokládaný menší rozsah území ovlivněného navrhovaným 

záměrem.   

 

Scénář č. 1 

Namodelované dlouhodobé imisní příspěvky PM10, NO2, a Zn v ovzduší z provozu 

navrhovaného záměru v místě zdroje jsou nízké. Nejvyšší vypočtený dlouhodobý imisní 

příspěvek HCl k průměrné roční imisní situaci by měl po realizaci záměru v místě zdroje  

dosahovat hodnoty 1 µg/m3 a s největší pravděpodobností nebude překračovat hodnotu 

RBC pro HCl (20 µg/m3) pro běžnou populaci (US EPA).   

 

Rovněž krátkodobé imisní příspěvky NO2 lze  považovat za nízké. Namodelovaný  

krátkodobý  imisní příspěvek z patentomosazovací linky ve vztahu k denním imisním 

koncentracím PM10 v Bohumíně by měl po realizaci záměru dosáhnout hodnoty 31 µg/m3.  

Nepřekračuje tudíž doporučení WHO ani limity stanovené v ČR, může však být 

považován jako významný příspěvek ve vztahu k denní imisní koncentraci PM10 

v Bohumíně a okolí a zejména společně s ostatními zdroji se může podílet na pokračujícím 

nepříznivém trendu krátkodobých koncentrací a  zvýšeného zdravotního rizika spojeného 

s expozicí PM10 pro obyvatele žijící v posuzované lokalitě.  

 

Scénář č. 2 

Při korekcí emisí dle patentobronzovací linky (scénář 2) byl vypočítán  krátkodobý příspěvek 

PM10 0,23 µg/m3 a dlouhodobý příspěvek 0,01 µg/m3. Vypočítané příspěvky pro ostatní 
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sledované látky (NO2, Zn) a relevantní stavy se shodují s  těmi získanými výpočtem ve scénáři 

č. 1.  

 

Srovnání obou výhledových scénářů ukazuje, že scénář č. 2 se liší od scénáře č. 1 dosažením 

až o dva řády nižších krátkodobých  i dlouhodobých imisních příspěvků PM10. V souvislosti 

s tím, že scénář č.2 vychází z naměřených emisních dat na podobné již existující lince 

v provozu ŽDB a.s. je pravděpodobné, že také poskytuje reálnější výpočet imisních příspěvků 

PM10 pro oba stavy. 

 

Srovnání cílového a současného stavu pro vypočtený krátkodobý i dlouhodobý příspěvek NO2  

(shodný pro oba scénáře) a dlouhodobý příspěvek HCL (pouze pro scénář č.1, u scénáře č.2 

nebyl příspěvek uveden) vykazuje minimální nárůst příspěvků v cílovém stavu, který je však 

možné považovat za bezvýznamný. Pro Zn nebylo možné srovnání provést vzhledem 

k absenci příspěvků Zn pro současný stav. Srovnání cílového a současného stavu pro 

vypočtený krátkodobý i dlouhodobý příspěvek PM10 se liší pro obě varianty. U varianty 1 je 

zaznamenán mírný nárůst dlouhodobých imisních příspěvků PM10 v cílovém stavu ve 

srovnání se současností, který je možné považovat za bezvýznamný a nárůst krátkodobých 

imisních příspěvků PM10, který  je sice možné považovat za významný, ale vzhledem k výše 

uvedeným skutečnostem je pravděpodobně výrazně nadhodnocený (viz rozptylová studie).  U 

varianty č. 2 je v cílovém stavu zaznamenán pokles o jeden (krátkodobé imisní příspěvky 

PM10) až dva (dlouhodobé imisní příspěvky PM10) řády ve srovnání se současným stavem.  

 

Zhodnocení výhledového stavu potenciálních expozic obyvatelstva v rezidenčních oblastech 

nebylo provedeno z důvodu, že modelované imisní koncentrační příspěvky místě zdroje byly 

nízké a se zvětšující se vzdáleností ve směru od zdroje směrem k rezidenčním oblastem je 

možné očekávat jejich další snižování (viz model PM10). Z předložených výsledků 

modelovaní je zřejmé, že po realizaci záměru, při dodržení navržených technologií a kapacity 

výroby,  by měly být minimální i maximální koncentrační příspěvky pro sledované látky 

z patentomosazovací linky, v přilehlých rezidenčních oblastech Bohumína, pod doporučeným  

limitními hodnotami i doporučenými hodnotami WHO.  
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3. BIOLOGICKÉ FAKTORY 
 

Navrhovaná zinkovací linka nepředstavuje zdroj žádných organismů.  

 

4. SOCIOEKONOMICKÉ FAKTORY 
 

Společnost ŽDB GROUP a.s. je významným zaměstnavatelem, který poskytuje zaměstnání 

převážné většině ekonomicky aktivních obyvatel nejen z Bohumína, ale také z jeho blízkého 

okolí. Nyní zaměstnává 3000 lidí. Míra nezaměstnanosti ve městě Bohumíně v  měsíci březnu 

2008 byla 10,29% (průměrná nezaměstnanost v ČR v únoru 2008 byla 5,9%). Navrhovaný 

záměr předpokládá udržení a případné zvýšení zaměstnanosti v regionu a může pozitivně 

ovlivnit socioekonomickou situaci v oblasti. 

 
 

ZÁVĚR 
Hlukovou situaci v okolí výpočtových bodů lze  v současné době považovat za 

nevyhovující, neboť je pravděpodobně příčinou obtěžování v denní době a rušení spánku v 

noční době a již v současné době pravděpodobně dochází k překročení hygienických limitů 

pro hluk z dopravy a ze stacionárních zdrojů v denní i noční době. Příspěvek hluku ze 

současného provozu patentomosazovací linky není znám.  

 

Realizací záměru se hluková situace v okolí výpočtových bodů v porovnání současným 

stavem téměř nezmění (nepatrné odlišné hodnoty LAeq jsou zanedbatelné v rámci nejistoty 

modelu). Samotný příspěvek hluku z provozu patentomosazovací linky nebude 

pravděpodobně překračovat limity pro hluk ze stacionárních zdrojů a nebude zdrojem 

obtěžování a rušení spánku. Ovšem vzhledem ke značným nejistotám, vycházejících z 

absence stanovení podílů jednotlivých stacionárních zdrojů hluku v ŽDB a ostatních firem v 

předmětné lokalitě, je nutno důrazně doporučit provedení měření k určení příspěvků 

jednotlivých zdrojů hluku, identifikace zdroje hluku, u kterého byla zjištěna tónová složka v 

pásmu 315 Hz a současně co nejdříve zahájit realizaci protihlukových opatření na zdrojích 

nevyhovujících legislativním předpisům.  

 



Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 

Posouzení vlivu na veřejné zdraví: patentopomosazovací linka ŽDB 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
Toto posouzení lze reprodukovat pouze jako celek                                                          25 z 27 

 

Obyvatelé města Bohumína a přilehlých oblastí žijí v současné době ve zvýšeném riziku 

dlouhodobých expozic polétavému prachu, protože jsou překračovány doporučené 

směrné hodnoty WHO i legislativně platný imisního limitu v ČR. Obyvatelé oblasti jsou 

rovněž vystaveni zvýšenému zdravotnímu riziku z krátkodobých expozic PM10. Ve městě a 

jeho přilehlém okolí se nachází mnoho průmyslových zdrojů s pravděpodobným vlivem na 

životní prostředí a zdraví obyvatel. Pro absenci detailních a věrohodných údajů z těchto 

zdrojů však nebylo možné stanovit podíl jednotlivých zdrojů ŽDB GROUP a.s. a ostatních 

zdrojů k naměřeným imisním hodnotám.  

 

Na základě údajů z rozptylové studie je pravděpodobné, že současný provoz 

patentomosazovací linky nepředstavuje významné zdravotní riziko pro obyvatele 

přilehlých rezidenčních oblastí města Bohumína a okolí.  

 

Navrhovaný záměr, vycházející ze dvou variant, lišících se vstupními emisními daty pro 

PM, nebude rovněž pravděpodobně představovat v ani jedné variantě zvýšené zdravotní 

riziko spojeného s expozicí sledovaným látkám zejména pro obyvatele žijící v oblasti 

V části Nového Bohumína a přiléhajících částí Záblatí a Pudlova.  

 

Varianta č. 1, vycházející z emisních parametrů PM uvedených v BAT představuje 

zhoršení krátkodobých i dlouhodobých příspěvků PM o jeden řád ve rovnání se 

současným stavem. I když uvedené příspěvky pro oba stavy nepřekračují stanovenou limitní 

koncentrace ani doporučené hodnoty WHO, zejména krátkodobý koncentrační příspěvek 

PM ve variantě č.1 může být považován jako významný ve vztahu k denní imisní 

koncentraci PM10 v Bohumíně a společně s ostatními zdroji by se mohl podílet na 

pokračujícím nepříznivém trendu krátkodobých koncentrací a tím i zvýšeným 

zdravotním rizik ům.  

 

Varianta č.2, vycházející z reálných emisních parametrů naměřených na podobné, již 

existující, patentobronzovací lince v ŽDB a.s., představuje zlepšení krátkodobých i 

dlouhodobých příspěvků PM o jeden řád ve srovnání se současným stavem. V případě, 

že se jedná o obdobné procesy  (mokrý proces úpravy při kterém dochází 

k minimálnímu úniku tuhých látek do ovzduší) s podobnými emisními charakteristikami  
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lze důvodně předpokládat, že by navrhovaný záměr mořírny ŽDB GROUP a.s. ve 

variantě č.2 mohl znamenat zlepšení stávající situace.  

 

 

NEJISTOTY 
� Nejistota měření je ± 4 dB. 

� Měření hluku pozadí se uskutečnilo pouze ve výpočtovém bodě č. 2, protože komplexní 

odstávka celého provozu ŽDB GROUP a.s. je možná pouze krátkodobě.  

� Nejistota programu Hluk+ je ± 2 dB. 

� Hluková studie nehodnotí hluk z železnice. 

� Příspěvek hluku ze současného provozu patentomosazovací linky není znám. 

� Původ tónové složky v měřícím místě č. 1 není znám. 

� Není známý podíl ostatních zdrojů na celkové imisní situaci.  

� Absence krátkodobých hodnot HCl 

� Není uveden příspěvek Zn ze současného provozu patentomosazovací linky 
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Stanovisko z hlediska územního p|ánu
o podmín|cich využívání území a změn jeho lTužití

Městský úřad Bohumín, stavební odbor, oddělení rozvoje a územního plrínovrání, jako úřad
územního plánování příslušný podle $ 6 odst' 1 zrákona č. 18312006 Sb., o územním plrínovríní
a stavebním řádu (stavební zákon), k Žádosti podle $ I39 zékona č. 50012004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů' kterou dne 17.4.2008 podala

AZ GEo, s.r.o., IČ 25358944, Masn á č.p. |493t8,702 00 Ostrava 2,

(dále jen '.Žadatel''), na stavbu
''Bohumín-ŽDB GRoUP a.s.-EIA-patentopomosazovací linka',,

(dále jen .'stavba'') posk}tuje toto stanovisko:

Dle územního plánu sídelního útvaru Bohumín se pozemek st. p. 1049/15 v katastrálním
území Nový Bohumín, nacháui v zóně průmyslové výoby a skladů (zóna PS.4, tabu|ka
regulativů ó. 62, mapový list 6-7)' ziíroveň se nachiui v zastavéném území obce.

V regulativech funkčního a prostorového uspořádání avyužiti ploch zónje uvedeno:
o qý'robní činnost a skládkové hospodářswí nesmí znečištbvat blízké vodoteče,
o v zóněje nutno respektovat:

} stávaj ící vzrostlou zeleň,
} stávající a nal'ržený komunikační systém,
} ochranná a bezpečnostní pásma dle platných právních předpisů,

Stavba bude provedena dle uvedených podmínek a při jejich splnění je v souladu s platnou
územně plri'rrovací dokumentací.

odůvodnění:
Regulativy funkčního a prostorového uspořádání a v1'r.ržití ploch zón, jsou dle ustanovení
článku 3 odst. 3) obecně záyazné vyhlášky' kterou se sÍanoyí závazná ěást uzemního plrinu
sídelního útvaru Bohumín' její přílohou.

Umístění stavby je v souladu se závaznou a směmou črístí uzemního planu sídelního útvaru
Bohumín, schviíleného usnesením zastupitelstva města Bohumín dne l0.9.l998 pod, č'427/33'



spjs.zÍ|' výst. 85 U2008//Tř sÍ. 2

Změna č. l schválena usnesením zastupitelstva dne 14.|2.2000 pod č:.282/19, změna č.2
schválena usnesením zastupitelstva dne 18.9.2002 pod ě, 522132' Změna č. 3 schválena
usnesením zastupitelstva dne 17,12,2003 pod č. 120/11' zména ě.4 schválena usnesením
zastupitelstva ďne 19.5.2004 pod č', 172/1'4 a s vyhláškou města Bohumín ze dne 14'72.2000'
kterou se stanovi závazná část územního plránu sídelního útvaru Bohumín ' jejiž měrn bylo
upÍaveno usnesením zastupitelstva města dne 28.6.200I ' 8'11.2001, 17 '12.2003 a19,5.2004.
Z uvedeného l1pl}.Vá' že pro dané území nebylo vydríno uzemní rozhodnutí o stavební
uzávěře (dle zélJr.ona ě.50/|976 Sb., o územním plánovárrí a stavebním řádu, jehož platnost
byla ukončena k3I.I2.2006). Dále vyplývá' že na ,iszemi nebylo vydiírro územní opatření
o stavební uzávěře ani územní opatření o asanaci území, které by omezovalo nebo zakazovalo
provádění stavby dle zákona č. 183/2006 Sb.

Poučení:
Poskytnuté stanovisko platí 1 rok ode dne jejího lydání' pokud v této lhůtě uiad' který jej
vydal, žadateli nesdělí, že došlo ke změně podmínek, za kteÚch bylo vydáno, zejména na
zríkladě provedení aktualizace příslušných územně analýických podkladů, schvÍílení zprávy
o uplatňovríní zásad územního rozvoje a zprály o uplatňování územního plárru'

r.f iĚsTsi(Ý Úi l iAt.

vedoucí stavebního odboru
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Ing, Manika R'yšková
595 622 532
59s 622 396
monika'ryskova@kr.moravskosIezsý.cz
2008-04=22

AZ GEOI 9,r,o.
Masná 1493/8
70Z 00 ostÍava

Vyři'zlrje;
Telefon;
Fax:
E-mail:

Datumi

,,Patentopomosazovací termodifuzní |inka, Žos enoup á.S. .. . stanov|sko
podIe 5 45i zákona č'.!L4lL992Sb., oochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů.

Krajshý úřad Moravskos|ezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělswí (dále jen ,,krajský úřaď)'
přís|ušný podle s 77a odst. 3 písm. w) zákona č' 1L4|I992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů (dó|e ,,zákon..), na zák|adě vaší žádosti doručené dne 17. 4. 2008, vydává v sou|adu s usbnovením
5 45i odst. 1zákona, toto staRovisko:

Krajshý úřad posoudí| před|oženou žádost a dospě| k závěru, že záměr: ,.Patentopomosazovací termodifuzni
|inka, ŽDB GRoUP a.s.'., spďívající v nahrazení stavajících patentopomosazovacích linek č, 1 a č. 2 nolnl'm
techno|ogickým zařízen(m (na pozemku parc.č. 1049/15 v k.ú' Nwý Bohumín), nemůže mít vúznamnÝ v|iv
na evropsky ýznamné |oka|ity (stanovené nařÍzením v|ády č, 132lz0o5 sb.), ani na ptačí ob|asti, je|ikož
se nachází v dostatďné vzdá|enosti od těchto |okalit Ve stavajícím areálu ŽDB, a.s.

Ing, Jan Filgas
vedoucí oddě|eni
ochrany příro{y a zemědě|sWÍ

www.kr-mot'avskoslezsky.cz
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